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Descrição

Utilização

Dados Técnicos

O Liz BT M25 é um betão seco composto por cimento, areias de sílica de granulometria 
controlada, fibras sintéticas, resinas poliméricas e aditivos orgânicos e inorgânicos que 
permitem garantir elevados valores de aderência e resistência quer à flexão como à 
compressão; assim como uma excelente trabalhabilidade.

O Liz BT M25 é utilizado para reforço e enchimento estrutural onde não é possível fazer 
cofragens.
É indicado para:
- Reabilitação de construções de alvenaria e/ou pedra antigas;
- Sistemas de construção modular com painéis tipo sandwich com núcleo de EPS;
- Consolidação estrutural com a utilização de redes de aço, ou equivalente, em qualquer 
superfície de chão, parede e tecto, por projecção mecânica.

Características Resultados Método Ensaio

Granulometria ≤ 4 mm -

Água amassadura, % 15±1 -

Consumo Teórico, Kg/m2/cm 16 -

Resistência à flexão,
MPa (28 dias )

Resistência à compressão,
MPa ( 28 dias )

≥ 4,5 EN 1015-11

≥ 20 EN 1015-11

Aderência ao tijolo cerâmico,
N/mm2 ≥ 0,5 EN 1015-12

Aderência ao betão, N/mm2

Absorção água por capilaridade,
Kg/m2.min0.5

≥ 1,0 EN 1015-12

≤ 0,1
classe w2

EN 1015-18
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Recomendações

Preparação do Suporte

Utilizar água de amassadura isenta de qualquer impureza.

Não adicionar qualquer produto ao microbetão.

Não adicionar água à mistura após a sua preparação.

Temperatura de aplicação entre 5 e 30ºC.

Tempo de cura do produto aplicado - 28 dias.

Não aplicar em suporte gelados, quentes sob acção directa do sol, nem em áreas muito 
ventosas sem estarem devidamente protegidas durante a aplicação do produto.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZ BT M25 um serviço de formação, através 
do projeto Liz Academy.

O suporte tem que estar limpo, seco, isento de poeiras, impurezas, óleos, gorduras ou outros 
contaminantes.

Em aplicações de reabilitação, o suporte deve ser picado e escovado para garantir a total remoção 
dos antigos revestimentos; sem afectar, naturalmente, o equilíbrio da estrutura já existente.

Em sistemas de construção modular, o suporte deve estar devidamente alinhado e aprumado.
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Aplicação do Produto

Pré-amassar e, só após a pré-amassadura, misturar o produto no equipamento de projeção.

Para máquinas de doseamento de água automático, ajustar o caudal mínimo de água para boa 
trabalhabilidade

Para pré-amassadura manual, utilizar 3,5 a 4,5 litros de água por saco de 25Kg.

Depois de misturado, projectar sob o suporte limpo e desempenado em movimentos completos, 
uniformes e sem interrupções.

Aplicar camadas sucessivas de 2 a 3 cm cada, de presa em presa, até um máximo de, 
aproximadamente 10cm de espessura total.

Para consolidação de estruturas deve ser anteriormente aplicada uma rede de armadura 
metálica devidamente calculada para a área em causa.

Apresentação

Cor: cinza
Sacos de papel de 25Kg em paletes plastificadas de 60 sacos



Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;

Pode causar sensibilização em contacto com a pele;

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e 
consultar um médico;

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
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Higiene e Segurança

*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser 
alterados sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer 
anomalias resultantes da sua aplicação indevida.
Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, 
solicitamos o contacto com os nossos Serviços Técnicos.

*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança
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