Fact Sheet

Leca® Mix

LECA® MIX
Pré-mistura leve e isolante de argila expandida Leca® de
granulometria entre 4 mm e 12,5 mm com cimento e
aditivos, de secagem rápida.

Produto
Pré-mistura leve e isolante de argila expandida Leca® de granulometria entre 4 mm e 12,5 mm com cimento e aditivos, de
secagem rápida.

Vantagens
Fácil de preparar - basta juntar água;
Aplicação simples e rápida, manual ou com bomba;
Leve;
Aplicação no exterior ou no interior dos edifícios;
Isolamento térmico;
Isolamento acústico.

Armazenamento
O manuseamento do material durante o transporte e o armazenamento podem influenciar as suas características. Este
produto deve ser armazenado em local abrigado da chuva e protegido da humidade.

Fornecimento
Saco de 25L.

Aplicações
Enchimento de pisos térreos, pisos elevados, pisos técnicos e coberturas, em interior ou exterior. Leca® Mix foi desenvolvido
para poder ser aplicado com bombagem, usando máquinas tipo Putzmeister. O produto pode ser também aplicado
manualmente, em balde, com um misturador / betoneira.

Instruções de aplicação
Despejar todo o conteúdo do saco na betoneira; adicionar apenas 4 litros de água limpa por cada saco de Leca® Mix;
misturar até que o produto apresente uma cor cinzenta brilhante; espalhar a mistura Leca® Mix com a espessura desejada e
compactá-la; esperar pelo menos uma semana antes de aplicar qualquer outro revestimento.
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ATENÇÃO: deve-se utilizar todo o conteúdo de cada saco!

Instruções de segurança
Perigoso – contém composto de elevado teor alcalino. Antes da utilização de Leca® Mix devem ser observadas todas as
informações relativas às medidas de precaução contidas na Ficha de Segurança.

Consumo
Consumo: 100 l (4 sacos) de Leca®Mix / m2, para um enchimento de 10 cm;
Espessuras de aplicação: Mínima = ±50 mm; Máxima = ±500 mm.
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Características
Propriedade

Valor declarado

Humidade na entrega

≤ 1% (Kg/Kg), variando com as co

Forma da partícula do agregado Leca®

Aproximadamente esférica

Reação ao fogo

Euroclasse A1 (incombustível)

Resistência ao esmagamento do agregado Leca®

≥ 0,1 MPa, de acordo com a NP EN

Massa volúmica aparente seca

480 Kg/m³ ± 15%, de acordo com a

Resistência à compressão da mistura endurecida, aos 28 dias:

> 0,7 MPa ( 1)

Condutibilidade térmica da mistura endurecida e seca

0,156 W/m ºC ( 2)

(1) Relatório Técnico, ISEC (Junho 2004)
(2) Relatório Técnico LFC/IC nº153 (2003)
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