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Efeito da porosidade/absorção de água das peças cerâmicas. 

Cimentos-Cola tipo C1 e Colas com recurso a PND (Marcação CE)
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REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Nas últimas décadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos tornou-se 

uma prática muito comum uma vez que, para além das vantagens estéticas, 

os ladrilhos cerâmicos são também um material seguro e funcional que 

garante uma duração excecional com pouca manutenção.

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I7ESUsIRus5IPM&tbnid=LdFS_QawaD0QoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcvc.instituto-camoes.pt%2Fazulejos%2Fsec19.html&ei=lEuBUoHiFKer0gXz8oBI&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNHLfC8zIy0Uga0XYeah33HhsjpWrQ&ust=1384291595687667
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I7ESUsIRus5IPM&tbnid=LdFS_QawaD0QoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcvc.instituto-camoes.pt%2Fazulejos%2Fsec19.html&ei=lEuBUoHiFKer0gXz8oBI&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNHLfC8zIy0Uga0XYeah33HhsjpWrQ&ust=1384291595687667
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KhwcLhL3sQaUwM&tbnid=OGKREP0hCBddRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fportojofotos.blogspot.com%2F2012_04_22_archive.html&ei=0UuBUrbjB8nK0QXhroGgCw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNHLfC8zIy0Uga0XYeah33HhsjpWrQ&ust=1384291595687667
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KhwcLhL3sQaUwM&tbnid=OGKREP0hCBddRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fportojofotos.blogspot.com%2F2012_04_22_archive.html&ei=0UuBUrbjB8nK0QXhroGgCw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNHLfC8zIy0Uga0XYeah33HhsjpWrQ&ust=1384291595687667


REVESTIMENTOS CERÂMICOS

As tecnologias hoje aplicadas no campo da cerâmica, permitem a produção 

de ladrilhos completamente vitrificados, resistentes ao gelo e de grandes 

dimensões, que podem ultrapassar formatos de 60x90 cm.

Muitos desses ladrilhos são caracterizados por uma absorção de água 

extremamente baixa, inferior a 0,05%, característica que os torna indicados 

para o assentamento no exterior.



REVESTIMENTOS CERÂMICOS

A durabilidade do revestimento cerâmico é exclusivamente garantida por um projeto

correto, uma preparação adequada do suporte, por uma técnica de assentamento 

correta e pela utilização de adesivos, argamassas de betumação de juntas e selantes

específicos para este tipo de aplicação.



CIMENTO COLA PND
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O QUE SÃO?

Mistura de ligantes hidráulicos, agregados e aditivos orgânicos.

 Colagens em interiores

 Revestimentos com absorção média / alta

 Suportes absorventes

ONDE SE APLICAM?



CIMENTO COLA PND – CIMENTO COLA C1 

O efeito da absorção de água do elemento cerâmico (aderências segundo a EN12004)

• Aderência inicial: resultados mínimos de acordo com a norma, mas bastante no 

limite de aceitação quando se testam cerâmicos com E<0,5%;

• Aderência após imersão em água: resultados mínimos de acordo com a norma.



CIMENTO COLA PND – CIMENTO COLA C1 

• Os cimento cola PND nos ensaios de durabilidade contra as ações climáticas 

envelhecimento por calor e Durabilidade contra ciclos de gelo/degelo não obtêm os 

resultados mínimos de acordo com a norma.



CIMENTO COLA PND

• Estes cimentos cola só podem ser utilizados para o assentamento de cerâmica 

porosa no interior.

• Não utilizar este tipo de cimento cola com cerâmica não porosa/pedra natural no 

interior.

• Não utilizar este tipo de cimento cola com qualquer tipo de cerâmica/pedra natural 

no exterior.



Para efeitos de colagem, uma cerâmica para pavimento ou revestimento é 

considerada porosa quando o grau de absorção de água é superior a 6% (E>6%)

ABSORÇÃO DE ÁGUA DOS LADRILHOS CERÂMICOS

Cimento cola C1 e C2

Cimento cola PND



DADOS ESTATISTICOS APFAC

 Produção de cimento cola (PND) representa 60% da produção total  

 Estima-se que 35% da cerâmica aplicada em Portugal seja porosa (E>6%).

 Uma parte significativa de utilizações no mercado apresentam um risco 

potencial de qualidade!


