
 

PASTACAL BULL DOG 

Cal hidratada en pasta para blanqueo 
Nomenclatura comum do MERCOSUR (NCM) 2522.20.00 

1. DEFINIÇÃO 

Cal que hidratada Pastacal Bull Dog é um hidróxido de cálcio, especialmente preferido 
para lixívia para o cal. 

Substância activa: HIDRÓXIDO DE CALCIO 

N° CAS:   1305-62-0 

Nome comercial: PASTACAL BULL DOG 

Vida media: Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento 
(más de 3 años). 

Estabilidade e armazenamento: Armazenamento durante períodos de mais de 90 dias 
pode causar o endurecimento do produto, embora isto não 
muda suas propriedades. O produto endurecido pode 
suavizar é por meios mecânicos e adicionando-lhe água. Uma 
vez dissolvido e homogeneizado pode ser usado sem 
inconvenientes. 

   Armazenamento produz exsudato de água que não significa 
qualquer deterioração do produto. Manter é longe de ácidos 
e compostos de nitrogênio, com o qual reage formando sais 
de cálcio. Hidróxido de cálcio reage com o dióxido de 
carbono, a forma de 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 

Para a fabricação de PASTACAL BULL DOG usos cal viva é classificada como de primeira 
qualidade que é hidratos com abundante quantidade de água para obter uma argamassa 
ou suspensão de hidróxido de cálcio ou cal hidratada. 

CaO + H2O→ Ca (OH)2 
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Para melhorar a qualidade do produto o grout é girar em um hydrocyclone eliminando a 
fração grossa e com ela, a maioria deles impurezas que contém. Concentrou-se em 
seguida, removendo o excesso de água em duas fases: vácuo decantação e filtração, 
obtendo um colar muito branco, pronto para ser embalado. 

3. PROPRIEDADES 

O processo de fabrico dá as propriedades do produto de fixação sem a incorporação de 
aditivos. 
Branqueamento com PASTACAL BULL DOG reduz a absorção de calor e permite a 
eliminação de umidade para o exterior através de paredes, paredes ou tectos. Desinfecta 
e previne a formação de fungos. É fisicamente estável e tem uma cor branca natural a 
partir de pequenas cidades mediterrânicas.  
O filme de cal (hidróxido de cálcio) reage lentamente com o dióxido de carbono dissolvido 
no ar ao carbonato de forma de cálcio que é um material comum na natureza, estável e 
que é mantém anexado para as superfícies. 

3.1.- Composição química em base seca. 
CaO útil (ALI - ASTM C25)   65 % mínimo 
Insolubles en HCl (ASTM C25)   1.8 % máximo 

3.2.- Propriedades físicas em base seca. 
Granulometría: Retenido en malla Tyler 325 (43 µm) máximo 1.5 % 

4. RECIPIENTE 

Sacos de polietileno em 5 y 10 Kg. 
Sacos de 30 kg com 3 ou 6 sacos de cada um. 

5. CAMPO DE APLICAÇÃO  

A Cal na polpa PASTACAL BULL DOG é especialmente preparado para a lixívia para o limão, 
mas pode ser usado em todas as aplicações que exigem Cal hidratadas de alta pureza em 
meio molhado. 

6. MODO DE EMPREGO 

6.1 prepare a superfície por lavagem e remoção de material solto. Deixe-a secar.  
6.2. o branqueamento para o cal orea rapidamente em superfícies expostas ao sol e com 
temperaturas elevadas. Aplicação em superfícies sombreadas mais fácil.  
6.3. a chuva em superfícies recém branqueados pode lavar o produto, não se aplica se 
houver previsões de precipitação.  
6.4. diluir com água até alcançar a fluência necessária (aproximadamente um litro por 
quilograma de massa).  
6.3 serão obtidos melhores resultados através da aplicação de 2 ou 3 demãos diluído que 
com uma mão de uma pasta grossa. Deixar secar entre as mãos. 
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6.4. em gesso novo Aplique primeiro uma mão mais grossa, deixe secar e depois acabar 
com uma ou duas mãos diluídas.  
6.5. deixar secar, os efeitos do branqueamento é apreciada após a superfície está seca.   
6.6. o produto não contém aditivos, mas é seu processo de fabricação adquire boas 
propriedades de aderência. Embora não é necessário, se quer, pode adicionar é vinil de 
cauda como fixador, numa proporção de 50 ml cada 10 lt na água de diluição.  
6.7. as superfícies recém branqueadas podem remover pó branco para o busílis contra 
eles (tizado). Este efeito desaparece com o passo daqueles dias e é praticamente nulo 
com a adição de fixadores. 6.6. é possível colorir com entonadores universal ou pigmentos 
inorgânica (terra de cores). 

7. SERVIÇOS ADICIONADOS AO PRODUTO 

7.1-Assessoria técnica. 
7.2.- Planejamento de entregas regulares. 
7.3.- Entregas em planta Industrial Calera de lago, reservatório de Montevidéu, o 

domicílio do cliente. 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para manipulação de produto seguro consulte a ficha de dados de segurança (FDS). 
Por outros dados técnicos do produto e modo de emprego colocar você em contato 
conosco. 

9. 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 anteriores.
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