
 

BULL DOG CONSTRUÇÃO 

Cal hidratado para a construção 
Nomenclatura comum del MERCOSUR (NCM) 2522.20.00 

1. DEFINIÇÃO 
Bull Dog construção cal hidratado é que um hidróxido de cálcio é especialmente 
recomendado para uso na construção, nomeadamente na preparação de argamassas que 
requerem resistência, aderência, elasticidade e plasticidade elevada. 

Substância activa:  HIDRÓXIDO DE CALCIO 

N° CAS:   1305-62-0 

Nome comercial:  BULL DOG CONSTRUCCIÓN 

Vida media:  Produto estável em condições adequadas de armazenamento 
(mais de 3 anos). 

Estabilidade e armazenamento: Loja em um lugar seco, em contacto com a humidade irá 
formar protuberâncias que podem impedir o seu uso. 
Manter é longe de ácidos e compostos de nitrogênio, com 
o qual reage formando sais de cálcio. Superior a 580 ° C 
que o hidróxido de cálcio começa a se decompor está 
produzindo óxido de cálcio que é um produto instável e 
altamente higroscópico. O hidróxido de cálcio reage com 
o dióxido de carbono para formar carbonato de cálcio que 
é um material comum na natureza. Reações com dióxido 
de carbono dissolvido no ar em condições normais são 
lentas 
. 

2. FABRICAÇÃO 
Começa com a extração de pedra calcária de depósitos naturais que é explorada em 
forma de pedreira a céu aberto. Então é esmagado e classificada pela partícula ou 
tamanho. Se transforma em cal viva assar em fornos verticais, a uma temperatura de 
1.000º C. 

Calcário contém mais de 90% de carbonato de cálcio (CaCO3). Acima deles 890 ° C é a 
quebra para baixo em óxido de cálcio ou Cal viva (CaO) e dióxido de carbono (CO2) que 
é liberado com os gases de escape. 

Caliza → Cal viva 

CaCO3 + calor→ CaO + CO2  
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Óxido do de cálcio, Cal viva ou cal em pedaços, como é le conhecido comumente, reage 
quimicamente com a água para transformar em hidróxido de cálcio ou cal hidratada. 

CaO + H2O→ Ca (OH)2 + calor 

Para a hidratação da cal viva é que usa o sistema Knibbs que permite assegurar que a 
transformação completa do óxido de cálcio em um pó seco completamente hidratado 
minimizando os problemas típicos de ruptura neles emplastros (popping). 

A produção de cal hidratada BULL DOG CONSTRUCCIÓN concluída em um moinho de 
esfera para refiná-lo para fazer um grão fino que melhora a plasticidade em aplicações 
de produtos. 

3. PROPRIEDADES 

Alta plasticidade que faz morteiros mais praticáveis. Aumenta a retenção de água 
aumento do momento de abertura dos morteiros.  
Excelente aderência à alvenaria cerâmica, que reage com a Cal boa resistência mecânica 
que reduz a dosagem do cimento na preparação de argamassas.  
Elasticidade no gesso fissuras e microfissuras que levam a problemas de umidade e 
vazamentos. 

4. RECIPIENTES 
Sacos de papel krafft de2 folhas, com fechamento de válvula, rede de conteúdo: 25 Kg. 
Pallets com 50 sacos cada = 1,25 Ton. 
Se suministra también a granel o en contenedores de acuerdo a las necesidades 
específicas del cliente. 

5. CAMPO DE APLICAÇÃO UNIVERSAL 
A cal hidratada BULL DOG CONSTRUCCIÓNcaracterísticas de alcalinidade usado para 
neutralização de materiais ácidos, para tratamento de águas residuais, para a 
preparação de argamassas em obras de arquitetura, assentamento de cerâmica, tijolos 
ou blocos, gesso Interior ou exterior colocação de cerâmica, mosaicos e azulejos 
trabalho de alvenaria em geral, enchimento para misturas asfálticas e tratamento de 
solos para obras de estrada. 

6. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 
6.1. plasticidade. Permite uma utilização adequada dos materiais. A mistura de Cal, 
areia e cimento, nas devidas proporções é plástico e flexível. Esses recursos permitem 
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que, em emplastros de tectos e paredes, o material está furando com facilidade, 
evitando rachaduras e quebras.   
O hidrato é de plástico porque um coloide não é reversível e permite maior retenção de 
água. 

6.2. resistência, mecânica adicional, que permite a remoção de agregados de cimento, o 
almofariz. 6.3. retenção de água de alta e maior capacidade de areia.  
6.4. elasticidade das ligas que impede a formação de fissuras a longo prazo que é 
produzir neles argamassas à base exclusivamente de cimento.  6.4 o isolamento que 
reduz a absorção de calor e permite a eliminação de umidade para o exterior através de 
paredes ou muros. 
6.5 neutraliza a acidez, salinidade e previne a formação de fungos.  
6.6. estabilidade física, permanente. 
7. MODO DE USO NA PREPARAÇÃO DE ARGAMASSAS 

7.1 em uma dosagem de cal de argamassa varia entre 100 e 150 Kg por metro cúbico de 
areia dependendo da finura da areia e a plasticidade da mistura a ser obtido. Ambos a 
areia mais fina ou mais plástico é quer à mistura, maior deve ser o teor de Cal.  
7.2. Adicionar a Cal na areia e premix seco antes de adicionar água.  
7.3. não é contra-indicado o uso de argamassa sem antes do resto da mistura mas, para 
obter melhores resultados, são adequado deixar ficar a mistura entre 24 e 48 horas antes 
da sua aplicação.  
7.4. a incorporação de cimento para os morteiros aumenta sua resistência mecânica, 
mas em excesso faz com que perca a elasticidade e pode gerar é rachaduras. 

8. SERVIÇOS ADICIONADOS AO PRODUTO 

7,1 serviço de carregamento e descarregamento de paletização.  
7.2.-assessoria técnica.  
7.3.-planejamento de entregas periódicas.  
7.4 entrega na planta Industrial de Calera de lago, reservatório de Montevidéu ou casa 

do cliente. 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para manipulação de produto seguro consulte a ficha de dados de segurança (FDS). Para 
mais detalhes técnicos do produto e como usar entre em contato conosco. 

10.DESCARGOS 

Esta folha de dados técnicos é um guia para o uso apropriado para o material.   
As informações e instruções fornecidas no HDT não constitui uma garantia de 
desempenho técnico ou da aptidão para aplicações específicas, e não estabelece uma 
relações contratuais legalmente válido. Esta versão do HDT substitui todas as versões 
acima.
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