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COMPOSTO DURO KALCRET ÍNDICE

KALCRET espatulado, vazado ou projetado

O KALCRET protege instalações e sistemas de tubulação 
contra abrasão e erosão

APROVEITE AS VANTAGENS:

• Alta resistência ao desgaste 

• Revestimento sem juntas

• Aplicação simples

• Adequado para temperaturas 
de até 1200 °C

• Revestimento de geometrias 
complexas

1. O que é KALCRET?

2. Trabalho preparatório - geral

3. Preparação da superfície

4. Aplicação do KALCRET

4.1 Composto espatulado

4.2 Composto vazado

4.3 Composto projetado

5. Após a aplicação

6. Equipamentos e ferramentas para materiais KALCRET

7. Testes para garantia de qualidade

Kalenborn

Tel. +49 (0)2645 18-0 
kalenborn@kalenborn.com
www.kalenborn.com

Versão: 10-2022

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este catálogo e todos os outros dados técnicos têm como objetivo sua 
informação e orientação.

Todos os dados técnicos foram baseados na avaliação de testes feitos a partir de 
amostras especí�cas. Eles não devem ser interpretados como uma garantia pela
qual assumimos responsabilidade legal. Observar as �chas de dados do material 
e de segurança.

Sujeito a erros e alterações técnicas.
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Kalcret, material resistente ao desgaste

Composição estrutural do KALCRET:
matriz cimentícia de alta resistência
agregado duro com granulometria 
de 0,1- 4 mm (basalto, bauxita ou coríndon)

KALCRET
Granulometria das partículas de 
agregado duro

mm 0,1 - 4

Densidade g/cm3 2,4 - 3,1
Limite de resistência a compressão MPa 135 - 190
Limite de resistência a � exão MPa 15 - 26
Temperatura máxima de aplicação ° C 400 / 1200
Proporção de agregado duro % 70 % 70

KALCRET é um composto duro feito de partículas de alto desempenho 
numa matriz cimentícia, que confere máxima resistência ao desgaste. 
O equilíbrio cienti� camente determinado entre partículas duras 
selecionadas e a matriz utiliza as melhores propriedades de cada 
componente, para produzir um novo material, com as melhores 
propriedades para a � nalidade respectiva.

A mistura inclui aditivos de� nidos e é composta de:

• Materiais duros

• Matriz cimentícia

• Micro e nanossílica

Para aumentar a resistência estrutural, pode ser adicionado um 
certo teor de � bras especí� cas.

1. O QUE É KALCRET?

KALCRET 

Procedimento de 
aplicação

X = aplicação espatulada
Y = aplicação vazada
S = aplicação projetada

Proteção contra o desgaste

A = Agregado duro basalto (e outros)
B = Agregado duro bauxita
C = Agregado duro coríndon

Limites de temperatura

N = até 400°C
T = até 1200°C

KALCRET composto 
vazado 

Este material será particularmente
útil para proteger superfícies 
planas contra desgaste ou quando 
for possível a fabricação de um 
molde especí� co.

KALCRET composto 
espatulado

Este composto permite a proteção de 
superfícies horizontais, verticais, 
inclinadas e curvas. Além disso, é 
possível trabalhar com segurança até 
mesmo em aplicações sobre-cabeça.

KALCRET composto 
projetado 

KALCRET composto projetado 
permite o revestimento de 
grandes áreas em um curto 
espaço de tempo. Ele pode ser 
aplicado projetando-se 
horizontalmente, verticalmente, 
ou até mesmo sobre-cabeça, 
sem di� culdades.

VANTAGENS DO 
KALCRET
• Alta resistência mecânica e 

ao desgaste por abrasão

• Excelentes valores de 
resistência a abrasão 

• Revestimento de grandes 
áreas

• Espessura de revestimento 
variável de acordo com o 
nível de desgaste

• As áreas revestidas podem 
ser usadas após 24 horas

• Adequado para temperaturas 
de até 1200 °C

• Alta resistência a choques 
térmicos

• Até mesmo superfícies de 
geometria complexa podem 
ser revestidas

• Trabalho fácil até mesmo 
sobre-cabeça

• Ideal para reparos

• Pode ser instalado em campo 
pelo pessoal localmente 
disponível

KALCRET 

Proteção contra o desgaste

A = Agregado duro basalto (e outros)
Kalcret, material resistente 
ao desgaste
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Condições de instalação 

Para preparar a instalação do KALCRET, devem ser veri�cadas as condições de 
instalação especí�cas no local e determinadas as medidas necessárias.

Preparando a instalação 

Após a determinação das condições de instalação, o procedimento e a 
execução da instalação são planejados de acordo com as circunstâncias.

Acessórios para aplicação

Para a aplicação do KALCRET são necessários ferramentas e acessórios especí�cos. 
Recomenda-se usar os acessórios testados pela Kalenborn para aplicação 
de KALCRET. 

Mais informações no item 6. Acessórios e ferramentas 

Embalagem

O composto duro KALCRET é fornecido por padrão em sacos de 25 kg.

O aditivo de cura está disponível em recipientes de 10 ou 20 kg.

Armazenagem e durabilidade 

A validade mínima dos produtos KALCRET é de 12 meses após a fabricação. 
KALCRET deve ser armazenado em ambiente seco e a uma temperatura entre 
5 - 30 °C. Estes dados devem ser considerados para armazenamento tanto em 
almoxarifado quanto no canteiro de obras. Em caso de outras condições de 
armazenagem ou períodos de armazenagem mais longos, a aplicação do 
KALCRET é possível mediante consulta à Kalenborn. A validade do aditivo de 
cura quando armazenado em recipiente fechado à temperatura de 5 - 30 °C é 
de pelo menos 12 meses.

Informação sobre validade  
O número do lote e a data de fabricação são impressos nos sacos de KALCRET. 
A data de produção se encontra impressa nos recipientes do aditivo de cura.

2. TRABALHO PREPARATÓRIO - GERAL A espessura mínima de revestimento é de 15 mm.
A espessura de revestimento recomendada é ≥ 25 mm.

The consumption quantity for the curing liquid is 0.25 kg/m2.

Perdas

É necessário considerar uma certa perda na aplicação do KALCRET. 
No caso do KALCRET espatulado e vazado, a perda aproximada
é entre 5 e 10 %:

• até 10 m2:   10 % 
• até 100 m2:   8 % 
• a partir de 101 m2: 5 % 

No caso do KALCRET projetado, a perda é de aproximadamente 5 - 20 %. 
O volume de consumo do aditivo de cura é de 0,25 kg/m².

Fibras 

• Dependendo da aplicação, estão disponíveis tipos especí�cos de �bra, 
os mais comuns sendo �bras de aço ou plástico. 

• A escolha das �bras depende dos locais de aplicação e dos requisitos 
especí�cos. 

• Os critérios principais são::
• Tabalhabilidade
• Temperatura (�bra plástica até 80 °C)
• in�uências químicas
• etc. 

As �bras estão contidas na mistura de composto duro ou são fornecidas em 
embalagens padrão (a princípio: 1 saco de KALCRET – 1 embalagem de �bras). 

Temperatura de aplicação ambiente / componentes 

A temperatura de aplicação ideal é entre 10 °C e 30 °C. A aplicação abaixo 
de 5 °C não é possível sem aquecimento do sistema.

Materiais Kalcret Densidade 
aparente 
(g/cm3)

Consumo (kg/m2) Espessura de revestimento

20 mm 25 mm 30 mm

Kalcret ANX 2,4 48 60 72

Kalcret BTX 2,7 54 67,5 81

Kalcret BNX 2,7 54 67,5 81

Kalcret BTS 2,7 54 67,5 81

Kalcret BTY 2,7 54 67,5 81

Kalcret CTX 3,0 60 75 90

Kalcret CNX 3,0 60 75 90

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Determinar as condições de 
instalação

• Selecionar as máquinas de 
aplicação e ferramentas 
adequadas

• Veri�car a fonte de energia 
elétrica e as conexões

• Garantir um volume su�ciente 
de ar comprimido para o 
KALCRET de aplicação 
projetada 

• Observar as condições 
ambiente para aplicação e 
armazenagem do KALCRET

• Disponibilizar quantidades 
su�cientes de KALCRET, 
incluindo �bras 

• Água limpa (potável)

• Temperatura da água entre 
10 - 25 °C, resfriar/aquecer se 
necessário

• Disponibilizar acessórios de 
aplicação

• Proteção para a área de 
aplicação

• Sem exposição à luz solar direta

• Observar a temperatura de 
aplicação

• Disponibilizar sistema de 
selagem de superfície

• EPI’s (luvas, capacete, óculos, 
máscara)

• Observar indicações das �chas 
de dados do material

• Observar as instruções de 
aplicação

• Observar os dados nas 
embalagens de KALCRET
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• Disponibilizar sistema de 
reforço, como por exemplo 
chapa expandida pré-per�lada

• Veri�car e disponibilizar 
acessórios para �xação do 
sistema de reforço

• Atentar para a escolha do 
material adequado

• Instalar sistema de reforço

• Se for o caso, colar pedras 
indicadoras

Limpeza

O uso do composto duro KALCRET requer um cuidadoso tratamento 
das superfícies a revestir: 

Superfícies de aço devem ser limpas (metal limpo e livre de poeira), 
não é necessário jateamento com areia. 

As superfícies de concreto também devem ser limpas (estar livres de 
óleo antiaderente e partículas soltas) e previamente umedecidas 
(como no procedimento padrão para aplicação de materiais à base 
de cimento). 

Sistema de reforço

Os materiais KALCRET, aplicados sobre base de aço ou concreto, geralmente 
requerem a instalação de um sistema de reforço. O sistema padrão utiliza 
uma chapa expandida pré-per�lada, proporcionando uma ótima adesão à 
superfície. Os materiais devem ser adequados a cada tipo de aplicação. 

No sistema de monitoramento de desgaste KALDETECT visual KALCRET, as 
pedras indicadoras são �xadas na base da peça através da chapa expandida. 
A posição orienta-se de acordo com o plano de instalação desejado para a 
pedra.

Seções de trabalho 

No caso de áreas de revestimento maiores, recomenda-se a divisão em 
seções de trabalho. As seções de trabalho não devem ultrapassar a dimensão 
de 1.000 mm x 2.000 mm (aprox. 2 m²).

No caso de áreas de revestimento suspensas, podem ser recomendáveis 
seções de trabalho menores. As seções de trabalho são delimitadas por meio 
de barras divisórias. A altura das barras divisórias na chapa expandida e a 
distância da parede até a chapa expandida, por exemplo de plástico, 
corresponde à espessura desejada do revestimento.

As seções de trabalho são preenchidas com KALCRET de maneira 
sistemática e cuidadosa. Após o preenchimento, as barras são removidas.
A próxima seção de trabalho é anexada ao revestimento sem emendas.

• Veri�car dados de desenhos 
relativos a seções de 
trabalho

• Planejar seções de trabalho, 
se necessário

• Dimensões máximas das 
seções de trabalho 1.000 x 
2.000 mm (aprox. 2 m²)

Chapas de retenção

Chapas de retenção são necessárias nas transições e extremidades do 
revestimento. Conforme o caso, a extremidade do revestimento pode 
permanecer desprotegida em zonas não sujeitas a cargas.

Juntas de expansão 

Quando a temperatura de operação excede 100 °C, pode ser necessária 
a instalação objetiva de juntas de expansão. As juntas de expansão ajudam 
a equalizar os diferentes coe�cientes de temperatura e expansão. Isso irá evitar 
a formação de tensões no revestimento. Assim, reduz-se também o risco de 
trincas no revestimento. 

As juntas de expansão deverão ser montadas levando-se em conta as 
condições especí�cas de operação e dos componentes. Em geral, elas 
consistem em tiras de espuma rígida com 5 mm de espessura. 

A chapa expandida deve ser interrompida ao longo da direção das juntas de 
expansão. Conforme o caso, as juntas de expansão podem ser instaladas nos 
limites entre as seções de trabalho. 

As juntas de expansão devem estar, tanto quanto possível, perpendiculares ao 
�uxo de material. Quando o revestimento estiver pronto, as tiras de espuma 
rígida são removidas.

3. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Limpar as superfícies, 

remover partículas soltas

• Não é necessário jateamento 
com areia

• Superfícies de concreto devem 
estar livres de óleo 
antiaderente e partículas soltas

• Umedecer superfícies 
de concreto

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Quando a temperatura de 

operação exceder 100 °C, veri�car 
a instalação objetiva de juntas de 
expansão.

• Planejar as juntas de expansão 
previstas ou veri�car os desenhos 
fornecidos

• Preparação de tiras de espuma 
rígida em quantidade su�ciente

• Fixação das tiras de espuma rígida

• Preenchimento das seções com o 
composto duro KALCRET

• Remover as tiras de espuma rígida 
após a �nalização do revestimento

• Veri�car dados dos desenhos 
relativos às chapas de retenção

• Planejar chapas de retenção se 
necessário

• As chapas de retenção são 
�xadas com buchas (superfície 
de concreto) ou soldadas (aço)

• Observar as regiões de 
extremidade, se for o caso
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Solda de uma chapa expandida: 
distância: aprox. 250 mm

Fixação rígida, distância até a pare-
de: aprox. 5 mm

Fixação de chapa expandida 
em concreto, distância até a 
parede: 5 mm

Misturador planetário da Kalenborn

Introduzir o composto 
duro KALCRET no 
misturador

Adicionar � bras 

• Recomendamos a adição de fibras 
de aço ou plástico.

• As fibras são adicionadas durante 
o processo de mistura. 

• Adicione as fibras lentamente, 
para evitar aglutinações.

Adicione as fibras de maneira lenta e 
contínua e misture a seco por aprox. 1 minuto

Estão disponíveis fibras adequadas 
conforme a aplicação

PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS

A versão espatulada do composto duro KALCRET permite a proteção 
de superfícies horizontais, verticais, inclinadas e curvas. A aplicação 
sobre-cabeça pode ser facilmente executada.

Sistema de reforço 

Os materiais KALCRET, aplicados sobre base de aço ou concreto, geralmente 
requerem a instalação de um sistema de reforço.

A � xação da chapa expandida é feita com os acessórios respectivos na 
superfície, com uma distância de 3 - 5 mm da parede a revestir. No caso de 
superfícies abertas, é su� ciente uma distância aproximada de 250 mm entre 
os pontos de � xação. Em geometrias complexas, podem ser necessários mais 
pontos de � xação. A chapa expandida deve ser � xada de forma rígida. 

4. APLICAÇÃO DO KALCRET 

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Fornecer quantidades su� cientes 
de todos os materiais, incluindo 
o KALCRET e as � bras 

• Para o KALCRET-X, deve ser 
considerada uma taxa de perda 
aproximada de 5 - 10 %

• Disponibilizar misturador 
planetário, se necessário, com 
tanque revestido contra 
desgaste

• Disponibilizar diversas 
ferramentas de alvenaria e 
recipientes

• Frascos graduados para medição

• Disponibilizar sistema de 
reforço, como por exemplo 
chapa expandida 
pré-per� lada

• Veri� car e disponibilizar 
acessórios para � xação do 
sistema de reforço

• Atentar para a escolha do 
material adequado 

• Instalar sistema de reforço

Tanque revestido contra desgaste de um 
misturador planetário da Kalenborn

Alimentação de material no misturador 
planetário

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• CoIocar a quantidade necessária 
de KALCRET em um misturador 
planetário limpo

• 1 Saco de KALCRET (25 kg) rende 
aprox. 9 l de massa

• Certi� car-se de que o material 
não apresenta aglutinações

• Adicionar 0,5 kg de � bras de aço 
por saco de KALCRET (25 kg) 
ou

• adicionar 5 g de � bras de plástico 
por saco de KALCRET (25 kg)

• Atentar para a escolha do material 
adequado

• Armazenar as � bras em local seco

• Veri� car se há aglutinações de 
material

• Adicionar as � bras lenta e 
continuamente

• Misturar as � bras e o composto 
duro a seco por 1 minuto

• Veri� car se o material está bem 
misturado

Preparação da massa
Aprox. 5 – 8 minutos (temperatura padrão 10 – 30 °C)

Água (10 – 25 °C) Misturar de 
4 – 5 minutos

ex. 0,5 kg fibra 
de aço

Misturar a seco por 
no mín. 1 minutoo

25 kg ex. 
KALCRET BTY

+1 + 4-5

4.1  COMPOSTO ESPATULADO
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A massa pronta para aplicação apresenta 
uma consistência firme/plástica

O composto espatulado (X) KALCRET firme / 
plástico é aplicada com uma 
desempenadeira simples

Massa KALCRET pronta para o uso

Misturar por 4-5 minutos, verificar 
o resultado

Adicionar água conforme as instruções 
de aplicação

Adição de água

• Respeitar a faixa de dosagem relativa ao volume de água de 
acordo com as instruções de aplicação. 

• Medir exatamente a quantidade necessária de água e adicionar 
lentamente durante a mistura.

Adição de água para os materiais KALCRET

Utilize somente água limpa e potável, a uma temperatura máxima 
de 25 °C e mínima de 10 °C.

Após 4 - 5 minutos de mistura é obtida a consistência de 
aplicação �rme/plástica.

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• O tempo de mistura e a quantidade 

necessária de água podem variar 
dentro de certos limites, 
dependendo das condições 
ambiente e das propriedades do 
produto

• Se o KALCRET estiver muito seco, 
adicione água de 25 em 25 ml por 
cada 25 kg de KALCRET

• Todos os dados padrão são válidos 
para a faixa de temperatura 
ambiente entre 10 - 30 °C

• Em caso de temperaturas mais 
elevadas, entre em contato com 
a Kalenborn

• Para a aplicação, a consistência 
deve ser �rme/plástica

• A massa pronta de KALCRET deve 
estar livre de aglutinações

APLICANDO O COMPOSTO ESPATULADO

Após a mistura homogênea, o composto duro espatulado KALCRET pode ser 
aplicado sobre a superfície preparada com as ferramentas adequadas. 
Para começar, a chapa expandida deverá ser completamente preenchida. 
Dependendo da espessura da camada, o material é aplicado por camadas, 
uma sobre a outra, com a primeira ainda fresca. Normalmente, a espessura 
da camada varia entre 20 e 40 mm. Após a aplicação, a superfície deve ser 
alisada.

Temperatura de aplicação e tempo de �xação

• A temperatura de aplicação ideal é entre 10 e 30 °C.

• Evitar exposição direta ao sol.

• O KALCRET não deve ser aplicado a temperaturas abaixo de 5 °C.

• O tempo de aplicação após o preparo é de até 1 hora a 20 °C.

• O tempo de aplicação pode ser menor a temperaturas mais altas.

• O tempo de �xação minimo é de 24 horas a uma temperatura ambiente 
de 20 °C. A temperaturas mais baixas, este período será maior.

1. A aplicação sobre-cabeça pode ser 
feita sem nenhum problema

2. Após aplicação, alisamento simples 
da superfície

Temperatura de 
aplicação ideal: 

4. Verifique a espessura da camada 
e equalize, se necessário

3. Assegure o preenchimento completo do 
sistema de reforço

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Certi�car-se de que as superfícies 
estão limpas

• Fixar bem o sistema de reforço

• Preparar o KALCRET espatulado 
com consistência �rme / plástica

• Adicionar a quantidade correta 
de água e misturar por no 
mínimo 4 - 5 minutos

• Conferir se a mistura está livre de 
aglutinações; caso contrário, 
misturar novamente

• Aplicar o KALCRET

• Preencher completamente o 
sistema de reforço

• Checar a espessura da camada

• Alisar a superfície do KALCRET

10 – 30 °C 

Tempo de 
aplicação 
1 hora

60

Materiais KALCRET Adição de água 

KALCRET ANX 1.625 - 2.125 ml 

 KALCRET BTX 1.625 - 2.125 ml 

KALCRET BNX 1.750 - 2.625 ml 

KALCRET BTY 1.300 - 1.800 ml 

KALCRET CTX 1,400 - 1.800 ml

KALCRET CNX 1.550 - 2.050 ml 
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Tanque revestido contra abrasão de um 
misturador planetário da Kalenborn

Alimentação de material no misturador 
planetário

Preparação para o trabalho 

O composto vazado KALCRET é particularmente indicado para proteger 
superfícies planas contra desgaste. Além disso, também é possível fabricar 
produtos pré-moldados com o composto vazado (por exemplo, elementos 
para revestimento, tubos e peças). O material é tixotrópico, ou seja, sua 
viscosidade se altera de � rme para � uida, com retorno subsequente ao estado 
� rme mediante vibração. Assim, o composto vazado deve ser aplicado com 
vibrador ou em uma plataforma vibratória.

Sistema de reforço
Os materiais KALCRET geralmente requerem a instalação de um sistema de reforço. 
O sistema padrão utiliza uma chapa expandida pré-per� lada. Os materiais devem ser 
adequados a cada tipo de aplicação. A � xação da chapa expandida é feita com os 
acessórios respectivos na superfície, com uma distância de aprox. 5 - 20 mm da 
superfície de base, dependendo da espessura do revestimento.
Uma distância aproximada de 250 mm entre os pontos de � xação é su� ciente.

Molde
O composto vazado KALCRET é particularmente 
indicado para proteger superfícies planas contra 
desgaste. Nesses casos, os moldes simples são 
geralmente su� cientes. No caso de superfícies 
verticais e inclinadas, são fabricados moldes especiais, 
os quais são apoiados. Os moldes devem ser tão lisos 
quanto possível na face do KALCRET.

Preparar molde, fixar sistema de reforço

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Providenciar quantidades 

su� cientes de todos os materiais, 
incluindo KALCRET e � bras

• Para o KALCRET-Y, deve ser 
considerada uma taxa de perda 
de aprox. 5 - 10%

• Disponibilizar misturador 
planetário, se necessário, com 
tanque revestido contra abrasão

• Disponibilizar diversas 
ferramentas de alvenaria e 
recipientes

• Frascos graduados para medição

• Unidade vibratória

• Disponibilizar sistema de 
reforço, como por exemplo 
chapa expandida 
pré-per� lada

• Atentar para a escolha do 
material adequado

• Preparar os moldes 
cuidadosamente e utilizar 
desmoldante

• Certi� car-se de que as 
superfícies estão limpas

4.2 COMPOSTO VAZADO

Misturador planetário da Kalenborn

Introduzir o composto duro KALCRET no 
misturador

KALCRET

Adicione as fibras de maneira lenta e contínua e 
misture a seco por aprox. 1 minuto

Estão disponíveis fibras adequadas 
conforme a aplicação

Preparação da massa de KALCRET

Adicionar � bras

• Recomendamos a adição de � bras de aço ou plástico.

• As � bras são contidas na mistura de composto duro ou então 
adicionadas durante o processo de mistura. 

• Adicione as � bras lentamente, para evitar aglutinações.

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

•  CoIocar a quantidade necessária 
de KALCRET em um misturador 
planetário limpo

• 1 Saco de KALCRET (25 kg) rende 
aprox. 9 l de massa

• Certi� car-se de que o material não 
apresenta aglutinações

Água (10 – 25 °C) Misturar de 
4 – 8 minutos

ex. 0,5 kg fibra 
de aço

Misturar a seco por 
no mín. 1 minutoo

25 kg ex. 
KALCRET BTY

+1 + 4-8

• Adicione, por exemplo, 0,5 kg de 
� bra de aço para cada saco de 
KALCRET ( 25 kg)
ou

• adicione 5 g de � bra de plástico 
para cada saco de KALCRET ( 25 kg)

• Atentar para a escolha do material 
adequado

• Armazenar as � bras em local seco

• Veri� car se há aglutinações de 
material

• Adicionar as � bras lenta e 
continuamente

• Misturar as � bras e o composto 
duro a seco por 1 minuto

• Veri� car se o material está bem 
misturado

Aprox. 5 – 8 minutos (temperatura padrão 10 – 30 °C)
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A massa pronta para aplicação apresenta uma consistência plástica

Massa KALCRET pronta para o uso

Misturar por 4-8 minutos, verificar o 
resultado

Adicionar água conforme as instruções de 
aplicação

Aplicando o composto vazado
O composto vazado KALCRET é misturado conforme especi�cado, 
inserido no molde preparado e compactado com vibrador. 
A introdução e a compactação lentas de pequenas quantidades por 
vez irão garantir uma proteção homogênea contra desgaste.

Temperatura de aplicação e tempo de �xação

• A temperatura de aplicação ideal é entre 10 e 30 °C.

• Evitar exposição direta ao sol.

• O KALCRET não deve ser aplicado a temperaturas abaixo de 5 °C. 

• O tempo de aplicação após o preparo é de até 1 hora a 20 °C.

• O tempo de aplicação pode ser menor a temperaturas mais altas.

• Superfícies moldadas podem ser desmoldadas após aprox. 12 – 20 horas, 
a uma temperatura ambiente de 20 °C (dependendo da espessura da 
camada). Após isso, elas devem ser protegidas contra a evaporação rápida 
da umidade residual. A proteção pode ser feita, por exemplo, com spray de 
selagem ou revestimento com �lme de polietileno. 

• Após a desmoldagem, o tempo de �xação mínimo é de 24 horas a uma 
temperatura ambiente de 20 °C.

1. Preparar molde 2. Preparar composto vazado 
conforme instrução

4. Utilizar vibrador externo para 
compactação

3. Encher o molde cuidadosamente

Adição de água

•   Respeitar a faixa de dosagem relativa ao volume de água 
de acordo com as instruções de aplicação. 

• Medir exatamente a quantidade necessária de água e adicionar 
lentamente durante a mistura. 

• Utilize somente água limpa e potável, a uma temperatura 
máxima de 25 °C e mínima de 10 °C.

• Após 4 - 8 minutos de mistura é obtida a consistência de 
aplicação plástica.

• Ao parar o processo de mistura úmida, o material deve ceder 
levemente, mas não escorrer uniformemente. Não deve haver 
acúmulo de água na superfície.

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Atenção: observe atentamente 
as instruções de aplicação 
impressas na embalagem

• O tempo de mistura e a 
quantidade necessária de água 
podem variar dentro de certos 
limites, dependendo das 
condições ambiente e das 
propriedades do produto

• Se o KALCRET estiver muito 
seco, adicione água de 25 
em 25 ml por cada 25 kg de 
KALCRET

• Todos os dados padrão são 
válidos para a faixa de 
temperatura ambiente entre 
10 - 30 °C.

• Em caso de temperaturas 
mais elevadas, entre em 
contato com a Kalenborn

• A massa de KALCRET está 
pronta para utilização 
quando apresenta uma 
consistência de aplicação 
plástica 

• Massa KALCRET pronta, sem 
quaisquer aglutinações

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Preparar o molde cuidadosamente

• Certi�car-se de que as superfícies 
estão limpas

• Veri�car se está sendo utilizado um 
sistema de reforço

• Produzir massa de KALCRET com 
consistência plástica

• Veri�car se está sendo adicionada 
a quantidade correta de água

• Misturar por pelo menos 5- 8 
minutos.

• Veri�car se há aglutinações de 
material, misturar novamente se 
for o caso

• Vazar e compactar o KALCRET

• Utilizar vibrador

• Veri�car preenchimento

• Produzir uma superfície lisa de 
KALCRET

• Após o processo de vazamento, 
realizar selagem da superfície ou

• revestir com �lme de polietileno

Temperatura de 
aplicação ideal:

10 - 30°C 

Tempo de 
preparo 1 hora

60
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Solda de uma chapa expandida: distância: 
aprox. 250 mm

Fixação rígida, distância até a parede: 
aprox. 5 mm

Fixação de chapa expandida em concreto, 
distância até a parede: 5 mm

Sistema de projeção Kalenborn

Tanque revestido contra desgaste de um 
misturador planetário da Kalenborn

Recomendações para a utilização de outros 
sistemas de projeção

Mangueira:

• Comprimento da mangueira de projeção: no mínimo 60 m

• Diâmetro da mangueira de projeção: 32 mm

• Pressão de água recomendada 16 bar

Bocal:

• Utilização de um bocal cônico em Vulkollan 32 mm por 18 mm

• Bocal com 16 furos (diâmetro 1 mm) para entrada de água  

• Bocal com válvula de agulha, para ajustar a demanda de água.

Com máquinas de projeção adequadas, é possível implementar 
comprimentos de mangueira de até 400 m e alturas de transporte de até 
300 m para a projeção.

Sistema de projeção Kalenborn

Preparação dos trabalhos
O KALCRET projetado permite aplicar composto duro em grandes superfícies em 
um curto espaço de tempo, com taxa de aplicação superior a 5 m2/hora
(considerando uma espessura de camada de 25 mm). 
Uma distância mínima de 800 – 1200 mm até a superfície de revestimento deve ser garantida. 
A projeção é menos adequada para o revestimento de superfícies pequenas 
< 0,5 m² e < raio R = 200.  Geralmente, a projeção é feita em paredes e superfícies inclinadas. 
Também é possível a aplicação sobre-cabeça e o revestimento de superfícies complicadas. 
Superfícies de piso são possíveis mediante o cumprimento de certas regras. Não é 
permitido reprojetar material residual e reinseri-lo na massa. É recomendável dividir as 
superfícies em seções de trabalho (aprox. 2 m²), para melhor controlar a espessura de 
revestimento desejada durante a projeção. Para isso, uma barra (de plástico, por exemplo) 
deve ser �xada à chapa expandida com arame ou braçadeira. A partir daí é calculada a 
espessura total (exemplo: distância da chapa expandida 5 mm + chapa expandida 
8 mm + barra 17 mm = espessura do revestimento 30 mm)

Sistema de reforço
Os materiais KALCRET, aplicados sobre base de aço ou concreto, geralmente requerem a 
instalação de um sistema de reforço. A �xação da chapa expandida é feita com os acessórios 
respectivos na superfície, com uma distância de aprox. 3 - 5 mm da superfície de base. 
No caso de aço, por meio de solda e, no caso de concreto, de uma conexão de ancoragem. 
O KALCRET não se adere diretamente a aço ou concreto. Uma distância aproximada de 
250 mm entre os pontos de �xação é su�ciente. A chapa expandida deve ser �xada de 
forma rígida. Se necessário, estão disponíveis outros sistemas de reforço. As superfícies a 
revestir devem estar livres de óleo e poeira. No caso de superfícies de concreto, estas devem 
ser umedecidas antes da aplicação.

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Fornecer quantidades 

su�cientes de todos os 
materiais, incluindo o KALCRET 
e as �bras

• Para o KALCRET, deve ser 
considerada uma taxa de perda 
aproximada de 15 - 20 %

• Disponibilizar sistema de 
reforço, como por exemplo 
chapa expandida pré-per�lada

• Veri�car e disponibilizar 
acessórios para �xação do 
sistema de reforço

• Atentar para a escolha do 
material adequado

• Instalar sistema de reforço

4.3 APLICAÇÃO DO KALCRET - 
COMPOSTO PROJETADO

Instruções gerais de aplicação
O KALCRET projetado é um composto duro para projeção a seco. Deve ser observado que a aplicação 
do composto projetado KALCRET não deve ser realizada sem orientação técnica prévia da Kalenborn.

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Sistema de projeção 
especialmente projetado para a 
aplicação de KALCRET

• Transporte contínuo e homogêneo 
do composto KALCRET até o bocal 
de projeção

• Sistema de dosagem e injeção 
de água desenvolvido para a 
Kalenborn para umedecimento 
ideal de KALCRET

• Adição de �bras, caso necessário

• Disponibilização do sistema de 
projeção em contentores de 
montagem

• Distância de trabalho de 
800 - 1.200 mm da superfície a 
proteger

• Distâncias de transporte da massa 
para projeção até 100 m, 40 m 
vertical
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Composto duro KALCRET no misturador

KALCRET

Adicionar � bras
• Recomendamos a adição de fibras de aço ou plástico

• As fibras são contidas na mistura de composto duro ou então 
adicionadas durante o processo de mistura.

• Adicione as fibras lentamente, para evitar aglutinações.

Adicione as fibras de maneira lenta e 
contínua e misture a seco por aprox. 
1 minuto

Estão disponíveis fibras adequadas 
conforme a aplicação

Aplicando o composto projetado
Após a adição de � bras e a mistura a seco, o composto duro KALCRET é adicionado à 
máquina de projeção. O material é transportado da máquina de projeção até o bocal de 
projeção por uma mangueira de transporte, utilizando ar comprimido.
A consistência ideal de aplicação é alcançada através da adição precisa de água. O teor de 
água necessário é entre 5 e 7,5 %. A massa para projeção KALCRET umedecida é aplicada 
de forma sistemática sobre a superfície preparada.Se a parcela � na escorrer do bocal de 
projeção, o diâmetro do bocal está grande demais ou a pressão de projeção está muito 
baixa. Isso leva a uma perda elevada de projeção e reduz a qualidade da massa. A perda 
de projeção é de 5 - 20 %, conforme a situação. Em geral, vale: quanto mais espesso o 
revestimento, menor a perda de projeção. Para começar, a chapa expandida deverá ser 
completamente preenchida. Dependendo da espessura da camada, o material é aplicado 
por camadas, uma sobre a outra, com a primeira ainda molhada. A espessura mínima da 
camada é de 20 mm. A espessura recomendada da camada é de 20 a 50 mm.
Na medida do possível, o bocal deve estar posicionado em um ângulo de 90° em relação 
à superfície a revestir. As superfícies de projeção devem ser raspadas com colher e alisadas 
com desempenadeira após a aplicação. Adicionando-se aditivo de projeção, é possível 
prolongar o tempo de trabalho. A dosagem máxima é: 1 pacotinho de aditivo para 25 kg 
de KALCRET. O aditivo é misturado a seco na massa. Após a � xação das superfícies, 
pode-se oferecer proteção contra secagem muito rápida por meio de cura ou � lme.

Temperatura de aplicação e tempo de � xação

• A temperatura de aplicação ideal é entre 10 e 30 °C.

• Evitar exposição direta ao sol.

• O KALCRET não deve ser aplicado a temperaturas abaixo de 5 °C.

• O tempo de aplicação após o preparo é de até 1 hora a 20 °C.

• O tempo de aplicação pode ser menor a temperaturas mais altas. 
O tempo de � xação minimo a uma temperatura ambiente de 20 °C
é de 24 horas. A temperaturas mais baixas, este período será maior.

Sistema de projeção da Kalenborn Tecnologia de projeção Kalenborn

Assegure o preenchimento completo do 
sistema de reforço

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Utilizar somente � bras de 

aço retas

• Adicionar 0,5 kg de � bras de aço 
por saco de KALCRET (25 kg) 
ou

• adicionar 5 g de � bras de 
plástico por saco de KALCRET 
(25 kg)

• Atentar para a escolha do 
material adequado

• Armazenar as � bras em local 
seco

• Veri� car se há aglutinações de 
material

• Adicionar as � bras lenta e 
continuamente

• Misturar as � bras e o composto 
duro a seco por aprox. 1 minuto

• Veri� car se o material está bem 
misturado

• Adicionar o composto duro à 
máquina de projeção

• Projetar massa umedecida 
com água

PREPARAÇÃO DA MASSA DE KALCRET
Temperatura padrão 10 – 30 °C

Colocar KALCRET na 
máquina de projeção

rojetar o KALCRET 
úmido

ex. 0,5 kg fibras 
de aço

Misturar por no mín. 1 minuto no 
misturador planetário

25 kg ex. 
KALCRET BTS

+1
LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Fornecer quantidades su� cientes 
de todos os materiais, incluindo o 
KALCRET e as � bras

• Fornecimento de água limpa, 
eletricidade e ar comprimido

• As superfícies devem estar limpas

• Veri� car se está sendo utilizado 
um sistema de reforço

• Projetar KALCRET

• Distância de trabalho de 
800 - 1200 mm da superfície a 
proteger

• Veri� car espessura da camada

• Produzir uma superfície lisa de 
KALCRET

• Após o processo de projeção, 
realizar selagem da superfície ou

• revestir com � lme de polietileno

Após a aplicação, realizar alisamento simples

Temperatura de 
aplicação ideal: 

10 - 30°C 
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Temperaturas de operação acima de 150°C

1. Primeira inicialização da planta após aplicação do KALCRET, 
também após efetuar reparos: Observar o tempo de �xação mínimo de 
24 horas Em seguida, ligar a planta. O regime máximo de aquecimento é de 
40 °C/h até uma temperatura de 150 °C. Na primeira colocação em 
funcionamento depois da aplicação do KALCRET, manter a temperatura de 
150 °C por 12 horas. Após este período, o regime de aquecimento pode 
aumentar até 100°C/ h até a temperatura de operação. 

2. Após reinicializar o sistema depois de um período de desligamento 
(mais de 24 h, temperatura abaixo do ponto de orvalho, condensação 
de umidade do ar, etc ): o regime de aquecimento máximo é de 40 °C/h até 
uma temperatura de 150 °C. Após isso, o limite de aquecimento é de 
100 ° C/h até alcançar a temperatura de operação. 

3. Em caso de ativação e desativação da planta sem períodos de 
desligamento longos (menos de 24 h) ou sem quedas de temperatura abaixo 
de 150 °C:

O regime máximo de aumento de temperatura é de 300 °C/h

Curvas de inicialização para temperaturas de operação acima de 150 °C
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Selagem da superfície

Após a aplicação de KALCRET e após uma fase de secagem de 60 minutos, 
deve-se realizar uma selagem da superfície com agente de cura ou cobrir as 
superfícies com �lme de polietileno.

Sem a selagem da superfície, a massa de KALCRET seca demasiadamente 
rápido, não sendo possível garantir a resistência e a �xação do material.

Fissuras de contração

Durante a �xação e o endurecimento do material, podem ocorrer 
micro�ssuras devido às especi�cações do produto. Isso não representa 
defeito.

Curvas de inicialização

A �xação do KALCRET ocorre mediante adição de água de mistura, a qual só é 
absorvida de forma cristalina parcialmente durante a fase de endurecimento. 
A temperaturas de operação superiores a 50 °C, é necessário que a 
temperatura de operação seja alcançada lentamente na primeira colocação 
em funcionamento. Do contrário, o revestimento pode ser dani�cado. 

É feita a distinção entre temperaturas de operação até 150 °C e 
superiores a 150 °C.

Temperatura de operação até 150°C

Alteração de temperatura máxima 40 °C/h

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

5. APÓS A APLICAÇÃO

• De�nir método

• Deixar o spray de cura pronto 
para o uso

• Aplicar o líquido selante 
cuidadosamente e 
uniformemente sobre a 
superfície

• Consumo aprox. 250 ml/m2

• Se necessário, disponibilizar 
�lme de polietileno

• Revestir a superfície do 
KALCRET completamente com 
�lme de polietileno

• Tempo de �xação mínimo 
de 24 horas

• Colocação em funcionamento 
do sistema após no mínimo 24 h 

• O tempo de �xação é maior a 
temperaturas abaixo de 20 °C

• Trincas por encolhimento 
podem ocorrer

• Elas não são defeitos

• Esclarecer as condições de 
operação da planta

• No caso de temperaturas de 
operação superiores a 400 °C, 
utilizar material KALCRET 
tipo T para altas temperaturas

• A temperaturas de operação 
acima de 50 °C, observar as 
curvas de inicialização 
especiais

• Atenção: o não cumprimento 
destas instruções pode 
ocasionar danos ao 
revestimento

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO

• Depois da primeira inicialização 
após aplicação do revestimento, 
aguardar tempo mínimo de �xação 
de 24 h, observar o tempo de 
parada, aquecer o sistema 
lentamente até a temperatura de 
operação

• Ao reinicializar, aquecer lentamente 
até 150 °C e, em seguida, aquecer 
rapidamente até a temperatura de 
operação

• Em caso de ativação e desativação 
regular do sistema é possível atingir 
rapidamente a temperatura de 
operação

123
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Misturador planetário

Se necessário, com tanque de mistura 
protegido contra desgaste

Diversas ferramentas de alvenaria

Colher / desempenadeira / balde

Barras de montagem 

Seções de trabalho / acabamento

Chapa expandida

Equipamentos de solda / eletrodos

Limpeza das ferramentas e máquinas

É indispensável a limpeza sistemática das ferramentas e máquinas 
durante e após o trabalho com KALCRET. Para tanto, recomenda-se a 
utilização de limpadores de alta pressão para limpeza dos tanques de mistura. 
A não observância pode levar à dani�cação das ferramentas e máquinas. 

A instrução de limpeza não se aplica apenas durante os trabalhos ou ao 
concluí-los no �m de um turno / tarefa. Ela também vale em caso de troca 
entre os tipos de KALCRET, ou seja, ao trocar, por exemplo de KALCRET BNX 
para KALCRET BTX ou de KALCRET BNY para KALCRET BTY.

Inspeção técnica das ferramentas e máquinas

Também é indispensável que todas as ferramentas e máquinas sejam 
submetidas a uma inspeção técnica após o término dos trabalhos. 
Isso se aplica aos seguintes aspectos:

• Limpeza das ferramentas e máquinas

• Equipamentos em estado completo 

• Funcionamento técnico 

• Inspeção das conexões elétricas

• Substituição de peças de desgaste

• Determinação do estado de desgaste, por exemplo de ferramentas 
e do tanque de mistura

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO
• Limpar cuidadosamente as 

ferramentas e máquinas após 
o �m dos trabalhos

• Recomenda-se utilizar 
limpador de alta pressão 

• Atenção: em caso de não 
observância, as ferramentas e 
máquinas podem ser 
dani�cadas

• O procedimento de limpeza 
também vale ao trocar entre 
tipos de KALCRET

• Veri�cação do funcionamento 
técnico de todas as 
ferramentas e máquinas

6. ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS  

6.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA 
COMPOSTO ESPATULADO KALCRET
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VANTAGENS PARA 
O CLIENTE: 

Máquina de 
projeção

Se necessário, com 
tanque de mistura 
protegido contra desgaste

Diversas 
ferramentas de 
alvenaria

Colher / desempenadeira 
/ balde

Barras de 
montagem

Seções de trabalho / 
acabamento

Chapa expandida

Se necessário, incluindo 
equipamento de solda e 
eletrodos

Mangueira / 
bocais de 
projeção

Misturador 
planetário

Se necessário com tanque 
de mistura protegido 
contra desgaste

Diversas 
ferramentas de 
alvenaria

Colher / 
desempenadeira / balde

Material para 
molde

Ex. placas de madeira ou 
estrutura de armações

Chapa 
expandida

Se necessário, incluindo 
equipamento de solda e 
eletrodos

Vibradores 
externos

6.3 ACESSÓRIOS E 
FERRAMENTAS PARA COMPOSTO 
PROJETADO KALCRET

6.2 EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS PARA 
COMPOSTO VAZADO KALCRET

7. TESTES PARA 

GARANTIA DE QUALIDADE

  
O pré-requisito para uma montagem bem-sucedida do KALCRET é 
observar e cumprir as indicações de acordo com as versões anteriores 
no manual do KALCRET.

O manual também pode ser 
baixado no website global da 
Kalenborn: 

A Kalenborn oferece suporte ao projeto através de uma veri� cação das 
propriedades do produto por meio de um parâmetro de desgaste 
selecionado. O exame das amostras de material foca na resistência à 
erosão. A resistência ao desgaste é medida conforme a ASTM C 704-15.

Através de amostras de material de� nidas, produzidas no local da obra 
sob condições de instalação, é possível demonstrar as condições de 
processamento corretas durante a montagem e ilustrar problemas 
decorrentes de manuseio incorreto. 

As amostras de material podem ser produzidas utilizando molde plástico 
no formato 320 x 300 x 40 mm.

Possibilidade de coordenação e implementação de métodos de teste 
ampliados junto a nosso laboratório, em caso de necessidade. Outros detalhes 
relativos a escopo de teste, regime de amostras, manuseio de amostras-
reserva e os custos resultantes para a veri� cação estão de� nidos em nosso 
escopo de oferta. Demais aspectos devem ser discutidos com a Kalenborn.

• Maior garantia de qualidade 
geral

• Comprovação de instalação 
e manuseio correto do 
produto através de um 
indicador-chave

• Melhores possibilidades de 
controle de empresas de 
instalação.

Molde plástico: 
320 x 300 x 40 mm
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