DA 75
CI/SfB
(41)
CDU
ISSN

(Ajv)

693.692.23
691.576:693.695
1646-3595

REVESTIMENTO DE PAREDES

TINTAS ROBBIALAC, S.A.
Rua Bartolomeu Dias, nº 11
2696-901 São João da Talha
Bobadela – Loures
tel.: (+351) 21 994 77 00
fax: (+351) 21 994 77 94
e-e: robbialac@robbialac.pt
www.tintasrobbialac.pt

Pv6

WALL COVERING

ROBBIFLEX

REVESTIMENTO EXTERIOR DE PAREDES

REVÊTEMENT DE MUR
ABRIL DE 2017

A situação de validade do DA pode ser verificada no portal do LNEC (www.lnec.pt).

O presente Documento de Aplicação, de carácter voluntário, define as características do revestimento exterior de paredes ROBBIFLEX,
constituído pelo produto ROBBIFLEX e pelo primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA, fabricados pela empresa TINTAS ROBBIALAC,
S.A., e estabelece as condições de aplicação do produto em revestimentos exteriores de paredes.
O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) emite um parecer técnico favorável relativamente ao revestimento exterior de
paredes ROBBIFLEX, descrito na secção 1 do presente Documento de Aplicação, desde que se verifiquem as seguintes condições:
• a empresa TINTAS ROBBIALAC, S.A. assegura a constância das condições de produção, nomeadamente através de um adequado
controlo da produção em fábrica, sintetizado na secção 3;
• o campo de aplicação do revestimento respeita as regras descritas na secção 2;
• a aplicação em obra e a manutenção do revestimento respeitam as regras descritas, respetivamente, nas secções 5 e 6.
Este Documento de Aplicação é válido até 30 de abril de 2020, podendo ser renovado mediante solicitação atempada ao LNEC.
O LNEC reserva-se o direito de proceder à suspensão ou ao cancelamento deste Documento de Aplicação caso ocorram situações que
o justifiquem, nomeadamente perante qualquer facto que ponha em dúvida a constância da qualidade do produto.
Lisboa e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em abril de 2017.

O CONSELHO DIRETIVO

Carlos Pina
Presidente

LNEC Departamento de Materiais
AV DO BRASIL 101 • 1700-066 LISBOA • PORTUGAL
fax: (+ 351) 21 844 30 23
lnec@lnec.pt www.lnec.pt
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1

DESCRIÇÃO DO REVESTIMENTO

Ligante:

1.1

Descrição geral

polímero acrílico estirenado, em dispersão
aquosa.

Cargas:

carbonato de cálcio.

Adjuvantes:

pigmentos, espessante, agentes molhante e
dispersante, agente bactero-fungicida, etc.

O revestimento ROBBIFLEX é constituído pelo produto
ROBBIFLEX e pelo primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA,
fabricados pela empresa TINTAS ROBBIALC, S.A., com sede e
instalações fabris situadas em São João da Talha, Bobadela, e
destina-se à execução de revestimentos de impermeabilização1
de ligante sintético para paramentos exteriores de paredes.
O produto ROBBIFLEX é constituído essencialmente por um
polímero acrílico estirenado em dispersão aquosa, cargas de
carbonato de cálcio, pigmentos e outros adjuvantes.
O produto ROBBIFLEX é comercializado em forma de pasta
pronta-a-aplicar, que pode ser diluída com água, até 20% em
volume, na 1ª demão, devendo a sua aplicação ser efetuada
manualmente, com trincha, escova própria, ou rolo de lã e
acabamento com rolo rugo.
O revestimento ROBBIFLEX é adequado para utilização como
revestimento de impermeabilização e acabamento em paredes
regularizadas com reboco de cimento e areia, como solução inicial
em paredes novas, ou como tratamento curativo de paredes que,
por se encontrarem fendilhadas, apresentem deficiências de
estanquidade à água.
O revestimento ROBBIFLEX resulta da aplicação, sobre o suporte
limpo, do produto ROBBIFLEX em pelo menos duas demãos, das
quais a 1ª pode ser diluída até 20% e a 2ª é aplicada sem qualquer
diluição. O consumo global do produto ROBBIFLEX em pasta é da
ordem de 0,7 a 1 l/m2, conforme as condições do suporte.
Tratando-se de um revestimento de espessura reduzida – entre
0,3 e 0,7 mm – não pode disfarçar deficiências de planeza ou
de regularidade superficial dos suportes, que devem portanto
encontrar-se bem regularizados. Proporciona, entretanto,
acabamento final às paredes em que seja aplicado, apresentando
coloração própria.
Este tipo de revestimento encontra-se coberto pela Norma
Portuguesa NP 4504:2012, “Tintas e vernizes. Tintas
elastoméricas para superfícies exteriores de edifícios.
Classificação e especificação”.

1.2

Constituição

a)

Produto ROBBIFLEX

Constituição:

revestimento de ligante sintético para
impermeabilização
e
acabamento
de
paramentos
exteriores
de
paredes,
comercializado em forma de pasta pronta-a-aplicar, aplicável manualmente, à trincha,
escova, ou rolo.

b)

Constituição:

primário comercializado em forma de líquido
incolor para aplicar após diluição com água na
proporção de 1:1 a 1:2, aplicável manualmente,
à trincha.

Ligante:

polímero acrílico estirenado, em dispersão
aquosa.

1.3

De acordo com a terminologia adotada, entende-se por revestimento de
impermeabilização um revestimento capaz de conferir ao suporte o complemento
de impermeabilidade à água necessário para que o conjunto tosco da parede/
revestimento resulte estanque; deve limitar a quantidade de água que atinge o
suporte, mas será o conjunto tosco da parede/revestimento que globalmente
assegurará a estanquidade à água; em geral, não reúne condições para conservar
a sua capacidade impermeabilizante quando ulteriormente ocorre fendilhação do
suporte.

Características principais

No Quadro 1 apresentam-se as características dos componentes
do revestimento ROBBIFLEX constituído pelo produto ROBBIFLEX
e pelo primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA.
No Quadro 2 incluem-se as características relacionadas com o
revestimento ROBBIFLEX na forma de película livre.
No Quadro 3 encontram-se compiladas as características de
desempenho do revestimento ROBBIFLEX aplicado sobre um
suporte (considerando uma demão de FIXADOR HIDRO-ARMADURA e duas demãos do produto ROBBIFLEX).
No Quadro 4 apresentam-se outras características complementares do revestimento ROBBIFLEX.
As características referidas nos Quadros 1 a 4 foram determinadas
em ensaios realizados no LNEC (vd. 8).

2

CAMPO DE APLICAÇÃO

O revestimento ROBBIFLEX é compatível com a generalidade dos
materiais utilizados na execução e na regularização de paredes,
podendo ser aplicado, nomeadamente, sobre betão moldado
em obra e sobre alvenarias rebocadas de tijolo ou de blocos de
betão de inertes correntes, como revestimento exterior. As suas
elevadas características de elasticidade e de impermeabilidade à
água tornam-no apto a ser aplicado em paramentos fendilhados
(no caso de tratamento curativo) ou com particular tendência
para fendilhar. No entanto, não é aplicável sobre paredes antigas
de alvenaria ou taipa muito espessas e porosas, por alterar as
condições de evaporação da água nessas paredes; assim, não se
considera apropriado para paredes antigas resistentes.
Os suportes devem ser previamente desempoeirados e
regularizados, em virtude de a reduzida espessura final
do revestimento impossibilitar a correção de deficiências
significativas de planeza ou de regularidade superficial.

3
1

Primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA

FABRICO E CONTROLO DA QUALIDADE

As instalações de fabrico da empresa TINTAS ROBBIALAC situam-se em Vale de Lide, São João da Talha, na Bobadela, ocupando
uma área de cerca de 50 000 m2, dos quais cerca de 17 500 m2
correspondem a área coberta.
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QUADRO 1
Características de identificação dos produtos ROBBIFLEX e FIXADOR HIDRO-ARMADURA
Característica

Método de ensaio

Massa volúmica aparente (28 dias)

Resultado
ROBBIFLEX

FIXADOR HIDRO-ARMADURA

LNEC FE Pa 05

1300 kg/m3

1000 kg/m3

pH de superfície

LNEC FE Pa 06

8,7

9,3

Teor de matérias voláteis

LNEC FE Pa 07

42,2%

87,6%

Teor de extrato seco

LNEC FE Pa 07

57,8%

12,4%

Teor de cinzas a 450 ºC

LNEC FE Pa 08

29,7%

–

Teor de cinzas a 900 ºC

LNEC FE Pa 09

21,3%

–

Natureza do ligante

LNEC FE Pa 12

Polímero acrílico estirenado

Polímero acrílico estirenado

QUADRO 2
Características relacionadas com o revestimento ROBBIFLEX na forma de película livre
Característica

Resistência à tração

Alongamento na
rotura (a)

Método de ensaio

Resultado

Requisito de acordo com a NP 4504

Inicial

0,51 MPa

–

Após envelhecimento artificial
acelerado (b)

0,61 MPa*

–

242%

Requisito: > 100%

152%*

Requisito: > 100%

Inicial

ASTM D 2370 (a)

Após envelhecimento artificial
acelerado (b)

(a) Foram usados provetes com 50 mm de largura em vez de 25 mm, considerando-se que essa alteração não afeta o resultado.
(b) NP EN ISO 11341, 1000 horas, método 1, ciclo A.
* Determinado no estudo para a concessão do Documento de Homologação DH 825.

A área afeta ao fabrico do produto ROBBIFLEX é de cerca
de 4000 m2.
A capacidade anual de fabrico do produto ROBBIFLEX é de cerca
de 2800 x 103 litros.
Para o fabrico dos produtos ROBBIFLEX e FIXADOR HIDRO-ARMADURA a empresa dispõe de um sistema de controlo
da qualidade que incide sobre as matérias-primas e sobre os
produtos acabados. Em anexo apresenta-se uma listagem dos
ensaios e verificações, bem como a respetiva periodicidade,
realizados pela empresa no âmbito do controlo da produção em
fábrica.
As condições de fabrico e o respetivo controlo interno da
qualidade foram apreciados pelo LNEC, tendo-se concluído que
são satisfatórios.

litros de produto de outras cores, que apresentam a seguinte
informação: designação comercial e referência do produto, data
de fabrico, capacidade da embalagem, identificação do fabricante
(nome e endereço), referência da cor e algumas indicações sobre
a aplicação do produto.
O produto FIXADOR HIDRO-ARMADURA é comercializado
em embalagens metálicas de 0,75, 4 e 15 litros de produto,
que apresentam a seguinte informação: designação comercial
e referência do produto, data de fabrico, capacidade da
embalagem, identificação do fabricante (nome e endereço) e
algumas indicações sobre a aplicação do produto.

4.2 Gama de cores

A armazenagem dos produtos acabados, depois de introduzidos
nas embalagens de comercialização, decorre nas instalações
cobertas da fábrica por um período de tempo normalmente não
superior a 60 dias.

O produto ROBBIFLEX é fabricado numa gama muito variada
de cores, utilizando como referência o catálogo de cores da
empresa. Recomenda-se a utilização preferencial de cores claras,
principalmente em grandes extensões, para limitar a absorção de
calor da fachada.

4

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

5

APLICAÇÃO EM OBRA

4.1

Embalagem e etiquetagem

5.1

Recomendações de carácter geral

O produto ROBBIFLEX é comercializado em embalagens
metálicas de 5 e 20 litros de produto de cor branca e 5 e 15

Para obter um aspeto uniforme do paramento revestido com
ROBBIFLEX há que assegurar um controlo apertado da constância
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QUADRO 3
Características de desempenho do revestimento ROBBIFLEX, com o primário
FIXADOR HIDRO-ARMADURA, aplicado sobre um suporte
Característica

Método de ensaio

Resultado e classificação

Requisito de acordo com a NP 4504

Permeabilidade ao vapor de água –
espessura da camada de ar de difusão
equivalente

EN ISO 7783
(método da cápsula)

SD = 1,4 m
Classe V3 – baixa
(SD ≥ 1,4 m)

SD ≤ 2,5 m

Absorção de água

EN 1062-3

w = 0,04 kg.m-2.h-0,5
Classe W3 – baixa
(w ≤ 0,1 kg.m-2.h-0,5)

w ≤ 0,08 kg.m-2.h-0,5

NP EN ISO 11341
(método 1, ciclo A)

Ausência de defeitos como
fissuração, empolamento ou
destacamento. Sem alteração
visível de aspeto
∆E n.d.

Ausência de defeitos como fissuração,
empolamento ou destacamento
∆E*≤ 2 (depende da cor – Anexo A da
NP 4504)

ASTM D 5590

Em 6 provetes ensaiados
um apresentou grau 1 de
crescimento de fungos e os
outros cinco apresentaram
grau 0

Em cada 3 provetes ensaiados, apenas um
pode apresentar um grau 1 de crescimento
de fungos e um crescimento nulo nos dois
restantes

n.d.

Em cada 3 provetes ensaiados, apenas um
pode apresentar um grau 1 de crescimento
de algas e um crescimento nulo nos dois
restantes

0,9 MPa (betão)
0,7 MPa (fibrocimento)

≥ 0,7 MPa

0,7 MPa (betão)
0,7 MPa (fibrocimento)

–

n.d.

Não deve fissurar com o mandril de 2 mm de
espessura, após 2 horas a -5 ºC

0,5 mm*
Classe A3

Deve pertencer, no mínimo, à classe A1

0,7 mm

–

Resistência ao envelhecimento artificial
acelerado (1000 h)

Resistência aos fungos

Resistência às algas

Aderência ao
suporte

ASTM D 5589

seco
após imersão em
água durante 48 h

NP EN ISO 4624 (a)

Resistência a baixas temperaturas

Comportamento
à fissuração
(Crack-bridging)

Inicial
Após envelhecimento
artificial acelerado (b)

EN ISO 1519

EN 1062-7
(método A)

(a) Foram usadas pastilhas metálicas com 50 mm de diâmetro em vez de 20 mm, considerando-se que essa alteração não afeta o resultado.
(b) NP EN ISO 11341, 1000 horas, método 1, ciclo A.
* Determinado no estudo para a concessão do Documento de Homologação DH 912.

QUADRO 4
Características de desempenho complementares do revestimento
ROBBIFLEX com o primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA
Característica

Método de ensaio

Resultado ou classificação

Classificação da reação ao fogo (classificação europeia)

NP EN 13501-1

B-s1,d0 **

Permeabilidade à água sob pressão (água adicionada às 48 h)

LNEC 199/95 NCCt

5,4 **

** Determinado no estudo para a concessão do Documento de Homologação DH 912.
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das características, em especial da tonalidade, de todo o produto
necessário para cada obra, e que verificar, no início da operação
de homogeneização anterior à aplicação (vd. 5.4), se o produto
se encontra em perfeitas condições de utilização. Não se
recomenda a utilização de produto que tenha sido fabricado há
mais de 24 meses.
A aplicação do revestimento ROBBIFLEX deve ser executada do
seguinte modo:
• limpeza e desempoeiramento do suporte;
• aplicação de uma demão do primário FIXADOR HIDROARMADURA;
• aplicação de uma 1ª demão do produto ROBBIFLEX, que
pode ser diluída até um máximo de 20%;
• aplicação de uma 2ª demão do produto ROBBIFLEX, sem
diluição.
Quando aplicado como tratamento curativo de paredes
fendilhadas, as fendas de largura superior a cerca de 0,5 mm,
após aplicação do primário e antes da aplicação da 1ª camada de
ROBBIFLEX, devem ser colmatadas com uma massa própria para
o efeito, também comercializada pela ROBBIALAC. As fendas de
largura inferior a 0,5 mm não necessitam de tratamento prévio,
já que o revestimento é suscetível de as dissimular por si só.
O primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA é fornecido sob a forma
de líquido pronto-a-aplicar e deve ser aplicado manualmente, à
trincha, após homogeneização prévia por agitação manual.
O produto ROBBIFLEX é fornecido sob a forma de pasta prontaa-aplicar e deve ser aplicado manualmente, com trincha, com
escova ou com rolo, após homogeneização prévia por agitação
manual.
Entre a demão de primário e a 1ª demão de ROBBIFLEX deve-se deixar decorrer um período de secagem de 6 horas; o
intervalo de tempo a respeitar entre as demãos de ROBBIFLEX
é muito variável, pois depende de fatores como a temperatura, a
humidade relativa e a velocidade do ar e ainda a porosidade e o
teor de água do suporte. Como regra, uma determinada demão
do produto ROBBIFLEX só deve ser aplicada quando a película
resultante da demão anterior do mesmo produto se apresentar
suficientemente coesa para não poder ser deteriorada pela
operação de aplicação dessa nova demão. Desde que sejam
respeitadas as restrições referidas em 5.3, no que se refere às
condições atmosféricas existentes no momento de aplicação do
revestimento, aquele intervalo situar-se-á entre 6 e 24 horas.

5.2 Condições a satisfazer pelos suportes
Os suportes a revestir com ROBBIFLEX devem apresentar por
si só, aquando da aplicação, as características de planeza e de
regularidade superficial requeridas para a obra final, em virtude
de a reduzida espessura do revestimento não possibilitar a
correção de deficiências daquele tipo.
No momento da aplicação, os suportes devem estar
suficientemente secos e isentos de poeiras ou materiais friáveis
que possam prejudicar a aderência do revestimento.
A aplicação do produto ROBBIFLEX deve ser sempre antecedida
do tratamento com o primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA.

A utilização do ROBBIFLEX em tratamento de reabilitação de
paredes que se encontrem revestidas com tintas ou outros
produtos de ligante sintético deve ser antecedida da extração do
revestimento antigo, ou da lixagem desse revestimento, de forma
a criar condições de aderência. Quando a extração for inviável,
haverá que avaliar previamente, na própria obra, a aderência
do sistema ao revestimento existente, através da execução
de ensaios – nomeadamente de arrancamento por tração e de
quadriculagem – em painéis de aplicação experimental.
O produto ROBBIFLEX não deve ser aplicado em suportes que
tenham sido tratados com hidrófugos de superfície, sem que
estes tenham sido previamente neutralizados.
Imediatamente antes da aplicação do revestimento deve
proceder-se à escovagem dos paramentos.

5.3 Condições atmosféricas
A aplicação do revestimento ROBBIFLEX em paramentos
exteriores não deve ser efetuada quando as condições
atmosféricas forem de modo a afetar significativamente o
seu processo de endurecimento ou as suas características de
aderência ao suporte, o que poderá suceder, nomeadamente, nos
seguintes casos:
• quando a temperatura do ar for superior a 35ºC ou inferior
a 5ºC;
• quando os suportes estiverem gelados;
• quando estiver a chover ou for previsível a ocorrência de
chuva nos dias imediatos à conclusão da aplicação;
• quando estiver vento forte;
• quando, em tempo quente, os paramentos se encontrarem
expostos à ação direta dos raios solares.

5.4 Consumos
Os consumos dos produtos FIXADOR HIDRO-ARMADURA e
ROBBIFLEX dependem da absorção e da regularidade superficial
do suporte e da modalidade de execução por que se opte.
A empresa TINTAS ROBBIALAC sugere, como valores indicativos,
consumos da ordem de 0,1 a 0,2 l/m2 para o primário FIXADOR
HIDRO-ARMADURA e de 0,7 a 1 l/m2 para o produto ROBBIFLEX,
no conjunto das duas demãos. A estes valores corresponde
uma espessura média do revestimento da ordem de 0,5 mm.
As aplicações controladas pelo LNEC, em suportes de alvenaria
revestida com argamassas tradicionais, confirmaram a ordem de
grandeza dos consumos indicados pela empresa.

5.5 Prazo de validade
Não se recomenda a utilização de primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA nem de ROBBIFLEX embalados há mais de 24
meses, a partir das datas de fabrico, que constam das embalagens.

5.6 Armazenagem em obra
A armazenagem em obra dos produtos primário FIXADOR
HIDRO-ARMADURA e ROBBIFLEX deve ser efetuada mantendo-os nas embalagens de origem e ao abrigo da incidência direta
dos raios solares.
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A temperatura ideal de armazenagem situa-se no intervalo de
20 ± 5ºC.

entidades: dono de obra, empreiteiro, subempreiteiro ou
aplicador.

5.7

7.2

Recomendações de segurança e de higiene

A aplicação dos produtos ROBBIFLEX e FIXADOR HIDRO-ARMADURA não envolve riscos de inflamabilidade nem riscos
especiais de toxicidade.

6
6.1

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DO REVESTIMENTO
Limpeza

Devido à baixa pegajosidade do revestimento executado com
ROBBIFLEX, não há acumulação significativa de poeiras sobre
os paramentos, sendo estes limpos naturalmente sempre que
chove.
No entanto, em caso de necessidade de limpeza, esta deve ser
executada com jato de água suave ou por escovagem suave com
água simples.

6.2 Reparação localizada
A reparação localizada dos paramentos revestidos com
ROBBIFLEX deve ser efetuada recorrendo a nova aplicação
do mesmo revestimento na zona a reparar, após extração do
revestimento antigo por escovagem ou raspagem, seguida de
limpeza e aplicação de primário FIXADOR HIDRO-ARMADURA
na zona a reparar.
Para que a reparação não resulte esteticamente inaceitável,
convém que essa operação não se confine à zona afetada, mas que
se estenda a uma área maior, correspondendo por exemplo a um
painel de esquartelamento ou a qualquer outra área delimitada
por arestas do paramento onde se localiza a zona degradada. É
ainda necessário que a cor seja perfeitamente afinada e que as
zonas de contacto entre os dois materiais de idades diferentes
sejam cuidadosamente tratadas.
Em situações de repintura, não deve aplicar-se o primário
FIXADOR HIDRO-ARMADURA sobre o revestimento ROBBIFLEX.

6.3 Renovação integral
A renovação integral de um paramento revestido com ROBBIFLEX
deve ser efetuada através de nova aplicação do mesmo produto,
em duas demãos, após extração do revestimento antigo, por
raspagem e escovagem mecânica, ou ainda recorrendo a jato de
água sob pressão e secagem, seguida de aplicação do primário
FIXADOR HIDRO-ARMADURA.

Assistência técnica

A empresa TINTAS ROBBIALAC presta assistência técnica antes
e durante a aplicação através dos seus vendedores e dos seus
técnicos aplicadores. Presta também assistência técnica após a
conclusão da obra através dos seus vendedores e, em casos de
maior complexidade, através do seu Departamento de Serviços
Técnicos.
A aplicação do revestimento ROBBIFLEX deve ser feita por
pessoal com formação adequada. A empresa TINTAS ROBBIALAC
está em condições de fornecer a identificação de um conjunto de
empresas aplicadoras que cumpram tal requisito.

8

ANÁLISE EXPERIMENTAL

8.1

Condições de ensaio

Os ensaios foram executados no Laboratório Nacional de
Engenharia Civil com base nas técnicas descritas no relatório do
LNEC 199/95-NCCt, “Bases para homologação de revestimentos
de impermeabilização de ligantes sintéticos para paramentos
exteriores de paredes”, de julho de 1995.
As amostras dos produtos ROBBIFLEX e FIXADOR HIDRO-ARMADURA necessárias para a realização dos ensaios foram
recolhidas por técnicos do LNEC nas instalações de fabrico da
empresa.

8.2 Ensaios realizados
A análise experimental efetuada pelo LNEC consistiu na
realização de ensaios de identificação e de caracterização dos
produtos ROBBIFLEX e FIXADOR HIDRO-ARMADURA sob a
forma líquida ou de pasta, do produto ROBBIFLEX após secagem
e ainda do revestimento aplicado sobre um suporte.
Os procedimentos de ensaio relativos às características
mencionadas na Norma Portuguesa NP 4504-2012 foram
os indicados na própria Norma, com adaptações pontuais
(vd. 3.1). Os procedimentos de ensaio relativos a características
não mencionadas na Norma Portuguesa NP 4504-2012 foram os
prescritos em Normas Europeias ou Nacionais ou no relatório do
LNEC 199/95 NCCt, “Bases para homologação de revestimentos
de impermeabilização de ligantes sintéticos para paramentos
exteriores de paredes”, de julho de 1995 (vd. 3.1).
Os ensaios realizados sobre os produtos ROBBIFLEX e FIXADOR
HIDRO-ARMADURA foram os seguintes:
a) produto em pasta pronta-a-aplicar (ROBBIFLEX):
• massa volúmica;

7

MODALIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1

Modalidade de comercialização

A empresa TINTAS ROBBIALAC comercializa os produtos através
de venda direta, ou de um seu revendedor, a uma das seguintes

• teor de cinzas a 450ºC;
• teor de cinzas a 900ºC;
• teor de matérias voláteis e extrato seco;
• pH;
• identificação da natureza do ligante por espetrofotometria
de infravermelhos.
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b) produto em forma de líquido a aplicar após diluição com água
na proporção de 1:1 a 1:2 (FIXADOR HIDRO-ARMADURA):
• massa volúmica;
• teor de matérias voláteis e extrato seco;
• pH;
• identificação da natureza do ligante por espetrofotometria
de infravermelhos.
c) produto ROBBIFLEX sob a forma de película seca:
• resistência à tração e alongamento na rotura;
• envelhecimento artificial acelerado*;
• resistência à tração e alongamento na rotura após
envelhecimento artificial acelerado*;
d) revestimento ROBBIFLEX aplicado sobre um suporte:
• permeabilidade ao vapor de água;

Desde que o revestimento em questão seja aplicado nas
condições definidas no presente Documento de Aplicação e
desde que sejam respeitadas outras prescrições nele incluídas,
nomeadamente em relação à qualidade dos produtos empregues,
pode estimar-se que o revestimento para paramentos exteriores
de paredes ROBBLIFEX possui um período de vida útil de dez
anos, sem necessidade de repintura mas sujeita a uma limpeza
regular.
A indicação acerca do período de vida útil não pode ser
interpretada como uma garantia dada pelo fabricante ou pelo
LNEC. Essa indicação deve apenas ser considerada como um
meio para a escolha de produtos adequados em relação à
vida útil prevista e economicamente razoável das obras. Em
condições normais de utilização, o período de vida útil até pode
ser mais longo, sem que haja necessidade de proceder a ações de
manutenção específicas.

• absorção de água;
• permeabilidade à água sob pressão*;
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• comportamento à fissuração a 23ºC, sem envelhecimento
e após envelhecimento artificial acelerado*;

Os ensaios de receção em obra justificar-se-ão para verificar
a identidade dos produtos fornecidos relativamente aos que
foram objeto do presente Documento de Aplicação. Compete
à fiscalização tomar a decisão de os mandar fazer. Em tal caso,
devem ser efetuados ensaios que permitam verificar que as
características dos produtos referidas no Quadro 5 se enquadram
dentro dos intervalos de tolerância aí especificados.

• resistência aos fungos*;
• classificação da reação ao fogo (classificação europeia)*;
• aderência a seco aos suportes de betão e de fibrocimento;
• aderência após imersão em água aos suportes de betão e
de fibrocimento*.
* Valores obtidos no estudo para a concessão do Documento de Homologação DH 825

Os resultados dos ensaios realizados no LNEC foram globalmente
satisfatórios. Esses resultados e a respetiva apreciação constam
de um relatório do LNEC.

9

VISITAS A OBRAS

Para avaliar a durabilidade e a manutenção do aspeto do
revestimento ROBBIFLEX foram realizadas diversas visitas a
obras já executadas e em uso, com idades até cerca de 3 anos.
As obras visitadas cobriam situações diversas quanto à cor do
revestimento, à localização dos paramentos, ao material de
suporte e aos tipos de edifícios.
Nas obras visitadas não foi detetada qualquer anomalia
significativa do comportamento do revestimento ROBBIFLEX.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Em face dos resultados dos ensaios e das visitas a obras realizados
no âmbito do estudo efetuado pelo LNEC, considera-se que o
revestimento ROBBIFLEX é adequado ao uso previsto.
Em particular, verificaram-se: reduzida permeabilidade à
água, conferindo assim o revestimento uma boa proteção ao
suporte em relação à penetração de água do exterior; adequada
resistência à tração e boa capacidade de alongamento mesmo
após envelhecimento, permitindo que o revestimento possa
acompanhar os movimentos do suporte sem fendilhar; boa
resistência às ações de degradação, quer climáticas quer
mecânicas; boa resistência ao desenvolvimento de fungos; e boa
resistência à fixação de sujidade.
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ENSAIOS DE RECEÇÃO

REFERÊNCIAS  

A empresa TINTAS ROBBIALAC, S.A. produz e comercializa o
revestimento para paramentos exteriores de paredes ROBBIFLEX,
com a presente formulação, há cerca de 12 anos.
Segundo dados fornecidos pela empresa, indicam-se
seguidamente algumas das obras mais significativas executadas:
Blocos de apartamentos – Praceta Viera da Silva, Odivelas (2012)
Edifício de habitação – Rua João das Regras nº 7, Odivelas (2011)
Edifício de habitação – Rua Carolina Michaelis Lote 4, Ramada
(2011)
Fundação COI, Casa-Abrigo para Mulheres – Rua Antero de
Quental nº 7, Pinhal Novo (2013)
Blocos de apartamentos – Rua Torcato José Clavine, Almada
(2010)
Edifício de habitação – Rua Branquinho da Fonseca nº 25, Casal
de São Brás – Amadora (2011).
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Quadro 5
Intervalos de tolerância das características
Características

Produto ROBBIFLEX

Método de ensaio

Intervalo de tolerância

Massa volúmica aparente (kg/m3)

EN ISO 2811-1

1300 ± 50

pH

FE Pa 06

8,7 ± 0,5

Teor de matérias voláteis (%)

NP EN ISO 3521

42,2 ± 2,0

Teor de cinzas a 450ºC (%)
Teor de cinzas a 900ºC (%)

Produto FIXADOR
HIDRO-ARMADURA

29,7 ± 1,0

ISO 14680-2

21,3 ± 1,0

Natureza do ligante

Espetroscopia de infravermelho
por transformada de Fourier

Polímero acrílico estirenado

Massa volúmica aparente (kg/m3)

EN ISO 2811-1

1000 ± 50

pH

FE Pa 06

9,3 ± 0,5

Teor de matérias voláteis (%)

NP EN ISO 3521

87,6 ± 2,0

Natureza do ligante

Espetroscopia de infravermelho
por transformada de Fourier

Resina com base em polímero
acrílico estirenado

ANEXO
Ensaios de controlo da produção em fábrica
Matérias-primas / Produto acabado

Ligante

Verificações

Periodicidade

Verificação da documentação
das empresas fornecedoras
Massa volúmica aparente

Matérias-primas

Agregados

Análise granulométrica

Uma vez por cada fornecimento ou em
caso de dúvidas sobre o produto

Controlo visual da cor
Adições

Verificação da documentação
das empresas fornecedoras
Massa volúmica
Controlo visual da cor
pH

Produto acabado
Consistência por espalhamento

Uma vez por lote de fabrico, com o
mínimo de uma vez por dia

Tempo de secagem
Viscosidade

Descritores:

Revestimento de paredes / Parede exterior / Revestimento impermeabilizante / Revestimento por pintura / Documento de aplicação

Descriptors:

Wall coating / Exterior wall / Waterproofing covering / Painting / Application document
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