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ASPETOS GERAIS

GUIA DE ESCOLHA

PESQUISA

COMPARAÇÃO

ESCOLHA

Procure o produto que melhor responde
às suas necessidades indicando um a um
os requisitos da obra que pretende efetuar.

Analise as possibilidades que os produtos
oferecem numa escolha que pode ser feita,
inclusivé, por comparação.

Veja em que página se encontra o produto
e aceda à informação detalhada sobre o
problema que pretende resolver, o modo
de aplicação
e todas as caraterísticas técnicas.

ENCHIMENTOS LEVES
Leca® Dur
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Leca® Dry

enchimento de pavimentos
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•
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pisos exteriores

•

•

•

• (1)

formação de pendente
coberturas invertidas

•

•

•
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•
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•

•

isolamento
de pisos térreos

•

•
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mistura em argamassas
e betões
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Leca® Dur

Leca® Light Plus

Leca® Pump

massa volúmica aparente seca [± 15 % (kg/m3)]

350

275

290

resistência ao esmagamento (MPa)

≥ 1,3

≥ 0,7

≥ 0,8

2,0 - 10,0

10,0 - 20,0

4,0 - 20,0

20

22

30

granulometria (mm)
consultar página
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Leca® Uno
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VANTAGENS DOS AGREGADOS LEVES LECA®

LEVEZA

CAPACIDADE
DE ISOLAMENTO
TÉRMICO

CAPACIDADE
DE ISOLAMENTO
ACÚSTICO

ELEVADA
RESISTÊNCIA AO
ESMAGAMENTO

INCOMBUSTIBILIDADE / RESISTÊNCIA
AO FOGO
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PROBLEMA

Enchimentos leves
em pavimentos de
uma forma rápida e
fácil

PRODUTOS RELACIONADOS
Leca® Light Plus
Isolamento e drenagem
Leca® Mix
Agregado leve para enchimentos
Leca® Uno
Enchimento e regularização leves
Leca® Pump
Isolamento e drenagem

1
Tradicionalmente, o enchimento de pavimentos sobre
a laje de uma habitação é uma operação demorada e
requer muita mão de obra.

3
As soluções tradicionais requerem grandes quantidades
de material a granel em estaleiro tornando difícil a
gestão dos espaços.

6

2
As soluções de enchimento tradicionais têm maior
peso próprio pelo que podem limitar a estrutura ou a
funcionalidade do edifício.

4
As soluções Leca® foram concebidas para tornar o
trabalho de enchimento mais rápido e com vantagens
adicionais a nível térmico e acústico.

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Dur

1
O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens
bem isoladas.
O suporte e as paredes devem estar devidamente impermeabilizados no caso de pisos térreos.

2
Espalhar a Leca® Dur em toda a área a encher. Em alternativa
pode usar-se Leca® Mix.
Nivelar, compactando ligeiramente, para a espessura pretendida.
p. 20
Agregado leve de argila
expandida Leca® de
granulometria 2,0 - 10,0 mm.

Leca® Mix

3
Cobrir a camada de enchimento de Leca® com uma película
de separação em geotêxtil ou polietileno. Caso se utilize Leca®
Mix, não necessita desta película de separação (exceto no
caso de pisos térreos).
Em pisos intermédios, e se desejar aumentar o isolamento
acústico aos sons de percussão, deve substituir a película de
separação por uma camada resiliente.

4
Sobre esta película/camada aplicar a betonilha weber.floor
light até à cota desejada, armada com weber.floor rede G120.

A Saint-Gobain brand

p. 26
Mistura pré-doseada para betão
leve Leca®.
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PROBLEMA

Evitar problemas
relacionados com a
humidade num piso
de madeira

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.floor light
Betonilha tradicional leve

1
As humidades residuais dos enchimentos das caixas-de-ar, uma impermeabilização deficiente ou inexistente
e o mau isolamento das tubagens por debaixo dum
soalho de madeira põem muitas vezes em causa o
bom funcionamento da solução final. O aparecimento
de bolores...

3
A sua solução obriga normalmente a trabalhos demorados, à produção de uma grande quantidade de
entulho e todos os transtornos que daí advêm para os
ocupantes da habitação.
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2
…e as suas consequências para a saúde humana e o
desconforto causado pelo levantamento do soalho são
consequências habituais destes problemas.

4
A colagem direta de um outro revestimento sobre o
existente poderá temporariamente parecer a solução,
mas não resolverá o problema. Além disso, acrescentará
uma carga permanente que a estrutura pode não estar
preparada para suportar.

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Dry

1
O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens
bem isoladas.
O suporte e as paredes devem estar devidamente impermeabilizados no caso de pisos térreos.
No caso dos pisos intermédios deve existir uma camada resiliente que evite a passagem de sons de percussão para os
pisos inferiores.

3
Espalhar a Leca® Dry por entre as ripas de madeira e nivelar
até à altura do enchimento pretendido.

2
Fixar as ripas de madeira tendo o cuidado de não perfurar
a camada resiliente (se necessário usar weber.floor light).
p. 24
Agregado leve de argila expandida
Leca® com teor de humidade
residual menor que 1 %.

4
Fixar de imediato as tábuas do soalho garantindo, assim, que
não há passagem de humidade para a Leca® Dry.
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PROBLEMA

Melhorar o
isolamento térmico
da última laje
(sotão)

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.floor light
Betonilha tradicional leve

1
Grandes diferenças de temperatura entre o interior
e o exterior podem causar condensação dos vapores
de água se não houver isolamento térmico suficiente.
Com o passar do tempo aparecerão os bolores...

3
… fissuras, causando desconforto para os ocupantes
dos espaços.
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2
… a degradação dos revestimentos,

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Light Plus

1
O suporte deve estar limpo e seco.

2
Cobrir toda a superfície do pavimento com sacos fechados
de Leca® Light Plus bem encostados uns aos outros. Se
necessário sobrepor-lhes mais uma camada de sacos
contra-fiados. Preencher os inevitáveis vazios entre os
sacos com Leca® Light Plus solta.

p. 22
Agregado leve
de argila expandida Leca® de
granulometria 10,0 - 20,0 mm.

3
Caso se pretenda circular com regularidade pelo sótão
pode colocar sobre esta(s) camada(s) umas pranchas
rígidas de, por exemplo, aglomerado de madeira ou, alternativamente, aplicar uma película de separação e...

4
… a betonilha weber.floor light numa espessura mínima
de 4 cm, armada com weber.floor rede G120.

A Saint-Gobain brand
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PROBLEMA

Aumentar a
drenagem dos solos
em torno de uma
habitação

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização
weber.dry KG
Reboco de impermeabilização
weber.tec superflex more
Pasta betuminosa flexível
de elevado rendimento

1
O contacto de água vinda dos solos adjacentes aos
edifícios de forma prolongada em paredes enterradas
origina diversos problemas sendo o mais comum o
da humidade.

3
Nalguns casos as paredes podem mesmo fissurar pela
forte pressão que o terreno exerce sobre elas devido
às elevadas quantidades de água que contém. A água
pode, inclusivamente, passar para dentro do edifício.
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2
As consequências mais comuns podem ir desde a deterioração do revestimento interior, com o aparecimento
de bolores, até à degradação das armaduras da própria
estrutura em betão armado.

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Light Plus

1
Fazer uma vala em redor do edifício.
Impermeabilizar pelo exterior as paredes que vão ficar enterradas
com weber.tec superflex more ou weber.dry KF ou weber.dry
KG. Depois de colocar o tubo drenante com os orifícios voltados
para cima, cobrir o interior da vala com um geotêxtil deixando as
pontas suficientemente grandes para que, depois de preenchida
a vala, possam sobrepor-se sobre si próprias. O tubo drenante
perfurado (geo-dreno) deve ficar coberto pelo geotêxtil..

3
Sobrepor as pontas do geotêxtil de forma a cobrir totalmente
a camada de Leca® Light Plus.

2
Impermeabilizar pelo interior as paredes enterradas com, por
exemplo, weber.dry KF ou weber.dry KG. Preencher a vala com
Leca® Light Plus solta até à cota desejada. Acomodar a Leca®
Light Plus sem exercer grande pressão.

p. 22
Agregado leve
de argila expandida Leca® de
granulometria 10,0 - 20,0 mm.

4
Fazer o aterro em redor do edifício tendo o cuidado de o deixar
ou ao mesmo nível do edifício ou (preferencialmente) com uma
inclinação que facilite o afastamento das águas do edifício.
Junto ao edifício coloque godo ou gravilha numa espessura
mínima de 20 cm de altura.

A Saint-Gobain brand
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PROBLEMA

Executar
corretamente a
pendente de uma
cobertura invertida

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.dry lastic
Membrana líquida de impermeabilização
de coberturas
weber.floor light
Betonilha tradicional leve
Leca® Light Plus
Maior leveza, isolamento e drenagem

1
Quando as coberturas dos edifícios são planas
dificultam o escoamento de águas.

3
Estas infiltrações causam problemas aos revestimentos e aos próprios elementos estruturais.
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2
Se existir infiltração de água através da cobertura,
o estado de conservação do edifício e o conforto
das pessoas que o habitam degradam-se.

4
Estes problemas são fortemente minimizados
com uma pendente da cobertura entre 1,5% e 15%.

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Mix

1
O suporte deverá estar consolidado, limpo e previamente
humedecido.
Prever juntas de dilatação a cada 50 m2 e a localização de
ralos e tubos de escoamento.

2
Amassar o Leca® Mix e espalhá-lo sobre o suporte com
a inclinação pretendida (entre 1,5% e 15%) e com uma
espessura mínima de 7 cm.
Em condições atmosféricas normais deixar secar durante,
pelo menos, 12 horas.

p. 26
Mistura pré-doseada para betão
leve Leca®.

3
Regularizar a superfície da cobertura com uma camada,
no mínimo, com 4 cm de weber.floor light, armada com
weber.floor rede G120.

4
Aplicar o isolamento térmico escolhido e cobri-lo com
gravilha ou, se se perferir, com uma camada de Leca®
Light Plus numa espessura mínima de 6 cm, armada com
weber.floor rede G120.

A Saint-Gobain brand

15

PROBLEMA

Fazer betões leves
de enchimento em
obra

PRODUTOS RELACIONADOS
Leca® Pump
Agregado leve para enchimentos
fornecido a granel

1
Os betões leves Leca® podem substituir, em alguns casos, os betões de agregados normais.
Sobretudo em obras de reabilitação, as principais vantagens são:
- bom isolamento térmico
- elevada resistência ao fogo
- redução do peso próprio
- menores cargas nas fundações
- favorece o balanço energético dos edifícios

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
- sempre que há necessidade de fazer correções de cotas em pisos e é requerida alguma resistência à compressão;
- enchimento de passeios e passadiços em pontes e viadutos.

PRECAUÇÕES EM OBRA
- a aplicação deve ser feita por camadas horizontais, em que cada uma não deve ter uma espessura superior a 50 cm;
- deve evitar-se produzir uma calda ligante muito fina para minorar o seu escorrimento para a base da camada;
- não se deve utilizar vibradores de compactação, para evitar a segregação.
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SOLUÇÃO

CIMENTO
CEM II-B/L
32.5N

ÁGUA

Leca® DUR

AREIA
FINA
AF0/2

LITROS

kg

kg

LITROS

-

-

100

60

AGREGADO LEVE
REF.ª DO BETÃO

RESISTÊNCIA
(MPa)

MASSA VOLÚMICA
(kg/m3)

Leca® LIGHT
PLUS
LITROS

F0.5D0.50.L

0,3

500

F0.5D0.50.D

0,5

500

-

1055

-

110

90

550

-

1055

-

140

95

600

1035

-

-

160

75

650

-

1055

-

200

110

750

1035

-

-

280

105
160

F1D0.55.D
F1D0.60.L
F2D0.65.D
F2D0.75.L

1,0

2,0

1035

F4D0.95.D.AF

4,0

950

-

1055

158

300

F6D1.10.D.AF

6,0

1100

-

1055

340

260

185

8,0

1200

-

1055

370

300

200

F8D1.20.D.AF

Selecionar o tipo de betão, em função
da resistência e da massa volúmica
máxima pretendidas.
Para situações de grandes obras
pode utilizar-se a Leca® Pump, com
uma (granulometria otimizada para
bombagem em camião cisterna (ver
pág. 30).
NOTA: as resistências apresentadas são meramente indicativas e deverão ser confirmadas com
recurso a ensaios apropriados. Contacte-nos para
assistência técnica e/ou recomendações pormenorizadas.

1

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Dur

2
Selecionar o agregado leve Leca® Light Plus ou Leca® Dur em
função do betão escolhido e introduzi-lo na betoneira com
uma parte da água da amassadura e misturar durante 2 ou
3 minutos.
Para situações de grandes obras pode utilizar-se a Leca® Pump
(com granulometria otimizada para bombagem em camião
cisterna - ver pág. 30).

3
Adicionar o cimento e a areia – se necessária – juntamente
com a água restante.
p. 20
Agregado leve de argila
expandida Leca® de
granulometria 2,0 - 10,0 mm.

Leca® Light Plus

4
Misturar bem até que a mistura apresente um aspeto homogéneo.

5
Espalhar a mistura manualmente ou com bomba, consoante
o tipo de betão, e nivelar à cota pretendida.
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p. 22
Agregado leve
de argila expandida Leca® de
granulometria 10,0 - 20,0 mm.
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PROBLEMA

Enchimento e
regularização de
pisos em passo
único

QUESTÕES RELACIONADAS
Enchimentos leves em pavimentos
interiores de uma forma rápida e fácil

p. 6

Executar corretamente a pendente
de uma cobertura invertida

p. 14

PRODUTOS RELACIONADOS
Leca® Mix
Enchimento leve
weber.floor light
Betonilha tradicional leve

1
As soluções de enchimento tradicionais têm maior peso
próprio pelo que podem afetar a estrutura ou a funcionalidade do edifício, particularmente em reabilitação.

2
As soluções tradicionais requerem grandes quantidades de material a granel em estaleiro, tornando difícil
a gestão dos espaços.

weber.floor rede G120
Rede de fibra de vidro para reforço de
betonilhas

3
A necessidade de uma correta dosagem dos diferentes
componentes nas soluções tradicionais pode pôr em
causa a qualidade da solução final.
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4
Os betões leves Leca® aplicados em pisos, além de diminuirem as deformações a longo prazo dos elementos
estruturais horizontais, permitem ainda melhorar o
isolamento térmico e acústico (fundamentalmente
dos sons de percussão).

SOLUÇÃO

PRODUTOS UTILIZADOS

Leca® Uno

1
O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e as tubagens
bem isoladas.
No caso de pisos térreos o suporte e as paredes devem estar
devidamente impermeabilizadas. Em pisos intermédios, e se
desejar aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão,
colocar uma manta de material resiliente.

2
Amassar o betão pré-doseado e espalhar o material em toda a
área a encher (aplicação manual ou com bomba). Nivelar para
a espessura pretendida com uma régua (espessura mínima 7
cm, espessura máxima 25 cm), e logo de seguida regularizar o
pavimento com uma talocha manual ou elétrica.

p. 28
Mistura pré-doseada para betão
de enchimento e regularização
leve.

3
Manter o material humedecido nas primeiras horas e executar
juntas de retração.
Após secagem o piso fica pronto a ser revestido.

A Saint-Gobain brand
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BETÕES LEVES LECA® AGREGADO LEVE SOLTO

UTILIZAÇÕES

Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

DETALHES TÉCNICOS

- Camada de enchimento entre 7 cm e 14 cm sobre
lajes, com o material solto.
-Betão de enchimento de pisos, aplicado manualmente ou com bomba.

COMPOSIÇÃO

CONSUMO

- Agregado leve de argila expandida Leca® de forma
aproximadamente esférica.

- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5 cm de espessura.

APLICAÇÃO
- Manual ou com bomba.
- O material pode ser aplicado solto ou misturado
com cimento e outros agregados.

QUESTÕES RELACIONADAS
Fazer betões leves de enchimento
em obra

PRODUTOS RELACIONADOS
Leca® Mix
Enchimento leve
weber.floor light
Betonilha tradicional leve
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p. 16

OBSERVAÇÕES
- O manuseamento do material durante o transporte
e o armazenamento pode influenciar as suas caraterísticas. Ex.: pode ocorrer alguma segregação, quebra
ou absorção de humidade que poderão influenciar
algumas caraterísticas do material expedido.

PRESTAÇÕES
- Marcação CE pela norma EN 13055-1
- Classe granulométrica real: 2,0 - 10,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 350 kg/m3
- Resistência ao esmagamento: ≥ 1,3 N/mm2 (1,3 MPa)
- Comportamento ao fogo: Incombustível (Euro
Classe A1)

CONSERVAÇÃO
- Não aplicável (material inerte).

REVESTIMENTOS ASSOCIADOS
- weber.floor light.
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Dur
AGREGADO LEVE PARA
ENCHIMENTOS RESISTENTES
Produção de argamassas e betões leves em obra
Aplicação manual ou com bomba
Resistente ao fogo

APRESENTAÇÃO:
Saco de 50 litros, Unisacos de
1,5 m3 e de 3,0 m3
COR: Castanha

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Compactar sempre a camada de Leca® Dur de modo a facilitar a circulação de pessoas da obra quando tiverem
que executar as fases seguintes desta solução;
- Em pisos intermédios, e se se pretender aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão, deve colocar-se
uma camada resiliente sobre a Leca® Dur solta.

- O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e
as tubagens bem isoladas;
- O suporte e as paredes devem estar devidamente
impermeabilizados no caso de pisos térreos.

1

2

3

Espalhar a Leca® Dur em toda a área.

Nivelar, compactando ligeiramente, para a espessura pretendida.
Cobrir a camada de enchimento de Leca® Dur
com uma película de separação em geotêxtil
ou em polietileno no caso de pisos térreos. Se
desejar aumentar o isolamento acústico aos
sons de percussão, deve substituir a película de
polietileno por uma camada resiliente. Sobre
esta película/camada aplicar a betonilha leve
weber.floor light.

Em alternativa pode aplicar-se a Leca® Dur
solta devendo depois ser aplicada uma calda
de cimento antes da aplicação da betonilha, ou
um betão formulado de acordo com a tabela da
pág. 17, dependendo da resistência pretendida
para o enchimento.

A Saint-Gobain brand
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BETÕES LEVES LECA® AGREGADO LEVE SOLTO

UTILIZAÇÕES

Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

DETALHES TÉCNICOS

- Pisos técnicos com resistência à compressão <
0,50 MPa, valas drenantes, muros de contenção
e substituição de solos para redução de impulsos
horizontais.

COMPOSIÇÃO

CONSERVAÇÃO

- Agregado leve de argila expandida Leca® de forma
aproximadamente esférica.

- Não aplicável (material inerte).

APLICAÇÃO
- Manual.
- Utilização do agregado solto ou em betões leves
isolantes.

QUESTÕES RELACIONADAS

OBSERVAÇÕES

Aumentar a drenagem dos solos
em torno de uma habitação

p. 12

Fazer betões leves de enchimento
em obra

p. 16

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.dry KF
Argamassa fina de impermeabilização
weber.dry KG
Reboco de impermeabilização
Leca® Dur
Agregado leve para enchimentos
resistentes

- O manuseamento do material durante o transporte e
o armazenamento podem influenciar as suas caraterísticas. Ex.: pode ocorrer alguma segregação, quebra
ou absorção de humidade que poderão influenciar
algumas caraterísticas do material expedido;
- Não utilizar em espessuras inferiores a 5 cm quando
se pretende isolamento térmico.

PRESTAÇÕES
- Marcação CE pelas normas EN 13055-1 e EN 14063-1
- Classe granulométrica real: 10,0 - 20,0mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 275kg/m3
- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,7 N/mm2 (0,7 MPa)
- Comportamento ao fogo: Incombustível (Euro
Classe A1)
- Condutibilidade térmica: 0,11 W/m.ºC

CONSUMO
- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5 cm de espessura.
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Light Plus
AGREGADO DE MAIOR LEVEZA
PARA ENCHIMENTOS ISOLANTES
E DRENAGEM
Maior leveza
Maior isolamento
Drenagem de solos
Resistência ao fogo
APRESENTAÇÃO:
Saco de 50 litros, Unisacos
de 1,5 m3 e de 3,0 m3
COR: Castanha

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Deverá também impermeabilizar a parte interior da parede.

- Deixar uma vala em redor do edifício/parede;
- Impermeabilizar a parede que ficará enterrada;
- Cobrir o interior da vala com um geotêxtil deixando
pontas suficientemente grandes para que, depois de
preenchida a vala, estas pontas possam sobrepor-se
sobre si próprias.
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Estender a manta geotêxtil pelo interior da vala
de drenagem depois de colocar no fundo um tubo
drenante (geo-dreno). O tubo drenante (geo-dreno) deve ser colocado com os orifícios voltados
para cima e ficar coberto pela manta geotêxtil.

Despejar a Leca® Light Plus solta para o interior
da vala de drenagem.

Cobrir a camada de Leca® Light Plus sobrepondo
as pontas da manta geotêxtil “fechando”, assim,
a vala de drenagem.

A Saint-Gobain brand
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APLICAÇÕES EM PAVIMENTOS DE MADEIRA

UTILIZAÇÕES
- Enchimento das caixas-de-ar de pisos com acabamento final em soalho;
- Isolamento de pisos ou sótãos.

Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

DETALHES TÉCNICOS
COMPOSIÇÃO

CONSUMO

- Grânulos de argila expandida Leca® com humidade
máxima na entrega de 1% (kg/kg).

- Cerca de 1 saco de Leca® Dry/m2/camada de enchimento de 5 cm de espessura.

APLICAÇÃO

CONSERVAÇÃO

- Manual.

- Armazenar em saco fechado e ao abrigo da humidade.

OBSERVAÇÕES
- A s condições de manuseamento e transporte podem condicionar algumas das suas caraterísticas
nomeadamente a segregação de partículas, quebra
de material e absorção de humidade.

PRESTAÇÕES
- Marcação CE pelas normas EN 13055-1 e EN 14063-1
- Classe granulométrica real: 10,0 - 20,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 275 kg/m3
- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,7 N/mm2 (1,0 MPa)
- Humidade na entrega: ≤ 1% (kg/kg)
- Resistência sonora (sons aéreos R): = 34dB (espessura
de 10 cm; f=500Hz)
- Condutibilidade térmica: 0,11 W/m.ºC
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As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Dry
AGREGADO LEVE E SECO PARA
ISOLAMENTO EM PAVIMENTOS
DE MADEIRA
Compatível com qualquer tipo de madeira
Aplicação fácil e rápida (produto solto)
Resistente ao fogo
APRESENTAÇÃO:
Saco de 50 litros
COR: Castanha

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- NÃO acrescentar água;
- N ão perfurar a camada resiliente aquando da fixação das ripas. Se necessário, utilizar a betonilha
weber.floor light para fixação das ripas;
- Depois de aplicada, fixar de imediato o soalho de modo a não permitir a exposição da Leca® Dry a qualquer
tipo de humidades.

- O suporte deve estar limpo e seco;
- Nos pisos térreos é sempre necessária uma impermeabilização prévia;
- Nos pisos intermédios é recomendada a aplicação
de uma camada resiliente para evitar a passagem de
sons de percussão para os pisos inferiores.
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Espalhar a Leca® Dry entre as ripas do pavimento.
Alternativamente ao espalhamento da Leca® Dry
solta, podem colocar-se os sacos por abrir sobre
o pavimento evitando espaços vazios entre eles.
Espalhar Leca® Dry solta para preenchimento
dos vazios que possam persistir entre os sacos.

Nivelar a camada de Leca® Dry até à altura pretendida.

Proceder à fixação do soalho.

A Saint-Gobain brand
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Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ENCHIMENTOS

UTILIZAÇÕES
- Camadas de enchimento de pisos interiores, pisos
técnicos e formação de pendentes de coberturas.

DETALHES TÉCNICOS
COMPOSIÇÃO

CONSUMO

- Pré-mistura de betão leve com agregados de argila
expandida Leca®, cimento e aditivos.

- 1 saco 50 litros/m2/camada de 5 cm de espessura.

APLICAÇÃO

PRODUTOS RELACIONADOS

- Aplicar em espessuras entre 5 cm e 50 cm, manualmente ou com bomba.

weber.floor light
Betonilha tradicional leve

OBSERVAÇÕES

Leca® Dur
Agregado leve para enchimentos resistentes

- A mistura pode ser feita em balde utilizando uma
misturadora ou, tradicionalmente, com uma betoneira ou com uma misturadora contínua. Misturar
sempre o conteúdo total do saco;
-A
 plicar com temperaturas entre 5ºC e 35ºC.

PRESTAÇÕES
- Classe granulométrica real: 4,0 - 12,5 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 480kg/m3
- Resistência à compressão (após 28 dias): > 0,7 N/
mm2 (0,7 MPa)
- Comportamento ao fogo: Incombustível (Euro
Classe A1)
- Condutibilidade térmica: 0,156 W/m·ºC
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CONSERVAÇÃO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem
original fechada e ao abrigo da humidade.

REVESTIMENTOS ASSOCIADOS
- weber.floor light.
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Mix
ENCHIMENTO LEVE
Fácil aplicação
Secagem rápida
Ideal para renovação
Resistente ao fogo

APRESENTAÇÃO:
Saco de 50 litros
COR: Cinzenta

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Utilizar todo o conteúdo de cada saco;
- Nunca adicionar qualquer outro produto a esta mistura;
- Esperar, no mínimo, uma semana antes de sobrepor qualquer outro revestimento.
- Respeitar a quantidade de água indicada na embalagem.

- O suporte deve estar seco, limpo e isento de quaisquer substâncias que dificultem a aderência do
material;
- Se aplicado sobre pisos térreos, garantir uma correta
impermeabilização do pavimento e das paredes.
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Para evitar o transporte de humidades do Leca®
Mix para o suporte, cobrir o suporte com um
filme plástico.

Despejar todo o conteúdo dos sacos e juntar apenas 4 litros de água limpa por cada saco.
Misturar até que o produto apresente uma cor
cinza brilhante.

Espalhar a mistura no local e na quantidade necessária para a espessura pretendida.

A Saint-Gobain brand
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Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

ENCHIMENTOS

DETALHES TÉCNICOS

UTILIZAÇÕES
- Betão leve pré-misturado para enchimento e
regularização de pavimentos interiores e exteriores, com aplicação em camada única adequado
a construções novas e renovação.

COMPOSIÇÃO

CONSUMO

- Pré-mistura de betão leve com agregados tradicionais e leves Leca®, cimento e aditivos.

- 2 sacos de 30 litros/m2/camada de 6 cm de espessura.

APLICAÇÃO

QUESTÕES RELACIONADAS
Enchimento e regularização de pisos
em passo único

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.floor light
Betonilha tradicional leve
Leca® Mix
Enchimento leve

p. 18

- A mistura pode ser feita com betoneira ou com
uma misturadora contínua (aplicação manual ou
com bomba).
- A cada saco de Leca® Uno misturar 3 a 4 litros de
água durante o tempo necessário para obter uma
mistura homogénea com aspeto brilhante. No caso
das misturadoras contínuas a quantidade de água
terá que ser ajustada ao tipo de máquina.

OBSERVAÇÕES
- Tempo de espera antes da circulação pedonal: 24
horas.
- Os revestimentos associados a esta solução são
a cerâmica, a pedra e a madeira. Outros revestimentos implicam nivelamento do piso antes da
sua aplicação.

PRESTAÇÕES
- Resistência à compressão: ≥ 5 N/mm2 (5 MPa)
- Resistência à flexão: ≥ 2 N/mm2 (2 MPa)
- Comportamento ao fogo: Incombustível (Euro
Classe A1)
- Contribuição para o isolamento aos sons de percussão (20 cm de Leca® Uno): 10 dB
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CONSERVAÇÃO
- 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem
original fechada e ao abrigo da humidade.
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Uno
ENCHIMENTO
E REGULARIZAÇÃO LEVES
Aplicação em camada única (7 a 25 cm)
Leveza
Melhoria térmica e acústica
Construção nova e renovação
Resistente ao fogo
APRESENTAÇÃO:
Saco de 30 litros
COR: Cinzenta

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Utilizar o conteúdo de cada saco de uma só vez.
- Recomenda-se a execução de juntas perimetrais.
- No caso de pisos térreos o suporte e as paredes devem estar devidamente impermeabilizados.
- Não utilizar água em excesso pois o excesso de água poderá potenciar o escorrimento da camada ligante para
a base da camada de enchimento e afetar a resistência final do produto..
- No caso de se tratar de um piso com instabilidade mecânica utilizar uma malha de aço.
- Recomenda-se a utilização de uma rede de fibra de vidro weber.floor rede G120, especialmente em situações
de maior exigência como cargas elevadas, pavimentos em terraços e varandas, para suportes compressíveis
(XPS, betõesde enchimento leves, etc.) e quando haja dessolidarização do suporte.
- É ainda recomendado que, após a secagem inicial, o material seja humedecido, e que se proceda à execução
de juntas estrategicamente colocadas, em função da geometria do piso, e respeitado as juntas de dilatação ou
fracionamento já existentes, garantindo áreas máximas de 25 m2.

- O suporte deve estar consolidado, seco e isento de
quaisquer impurezas que dificultem a aderência
do material.
- As tubagens devem estar bem isoladas.

1

2

3

Misturar o Leca® Uno com água (3 a 4 litros/saco)
durante o tempo necessário para obter uma mistura homogénea com aspeto brilhante. Se utilizar
um misturador contínuo a % de água deverá ser
ajustada ao tipo de máquina.

Espalhar o material em toda a área a encher. Nivelar para a espessura pretendida (minímo 7 cm,
máximo 25 cm), utilizando uma régua e regularizar
com talocha manual ou elétrica.

Manter o material humedecido nas primeiras
horas e executar juntas de retração.
Após secagem o material fica pronto a ser revestido.

A Saint-Gobain brand
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BETÕES LEVES LECA® AGREGADO LEVE SOLTO

UTILIZAÇÕES

DETALHES TÉCNICOS

- Camada de enchimento de pisos com o material
solto, ideal quando é necessário uma solução
leve aplicada rapidamente .
- Betão leve feito em obra através do sistema LBF
(Lightweight Bonded Fillings).

QUESTÕES RELACIONADAS
Enchimentos leves em pavimentos interiores de
uma forma rápida e fácil
p. 6
Fazer betões leves de enchimento
em obra

PRODUTOS RELACIONADOS
weber.floor light
Betonilha tradicional leve

Consulte toda a informação sobre este produto
através da aplicação de códigos QR no seu smartphone.

p. 16

COMPOSIÇÃO

CONSUMO

- Para a solução de Leca® solta:
- Agregado leve de argila expandida Leca® de forma
aproximadamente esférica.

- 100 litros/m2/camada de 10 cm.

- Para a produção de betão leve LBF:
- Agregado Leca® a bombear diretamente do camião
cisterna para o local de aplicação.
- Ligante weber Top Fill a misturar e bombear com
a ajuda de uma máquina tipo m-Tec Duo-mix, em
simultâneo com a Leca®.

APLICAÇÃO
- Com camião cisterna ou manual.
- O material pode ser aplicado solto ou misturado
com um ligante do tipo weber Top Fill.

OBSERVAÇÕES
- O manuseamento do material durante o transporte
pode influenciar as suas características. Ex.: pode
ocorrer alguma segregação.

PRESTAÇÕES *
- Marcação CE pela norma EN 13055-1
- Classe granulométrica real: 4,0 - 20,0 mm
- Massa volúmica aparente seca (± 15%): 290 kg/m3
- Resistência ao esmagamento: ≥ 0,8 N /mm2 (0,8 MPa)
- Comportamento ao fogo: Incombustível (Euro Classe
A1)
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CONSERVAÇÃO
- Não aplicável (material inerte).
As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta
publicação e não dispensam a consulta dos documentos técnicos obrigatórios
para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.

Leca® Pump
AGREGADO LEVE
PARA ENCHIMENTOS
FORNECIDO A GRANEL
Especialmente concebido para bombagem com
camião cisterna
Elevado rendimento de execução
Resistente ao fogo

APRESENTAÇÃO:
a granel (a fornecer em camião ou camião cisterna)

APLICAÇÃO DO PRODUTO
RECOMENDAÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Compactar sempre a camada de Leca® solta de modo a facilitar a circulação de pessoas da obra quando
tiverem que executar as fases seguintes desta solução;
- Em pisos intermédios, e se se pretender aumentar o isolamento acústico aos sons de percussão, deve colocar-se
uma camada resiliente sobre a Leca® solta.

- O suporte deverá estar consolidado, limpo e seco e
as tubagens bem isoladas;
- O suporte e as paredes devem estar devidamente
impermeabilizados no caso de pisos térreos.
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A Leca® Pump é colocada no piso com a ajuda de
um camião cisterna com equipamento de bombagem (com válvula do tipo borboleta) e espalhado
até à cota definida.

Para o seu nivelamento utiliza-se uma pá para
o acerto a grosso e uma régua de alumínio para
o acerto final.
Cobrir a camada de enchimento de Leca® Pump
com uma película de separação em geotêxtil ou
em polietileno no caso de pisos térreos. Se desejar aumentar o isolamento acústico aos sons de
percussão, deve substituir a película de polietileno
por uma camada resiliente. Sobre esta película/
camada aplicar a betonilha leve weber.floor light,
armada com weber.floor rede G120.

No caso de se pretender aplicar um betão de enchimento pode utilizar o sistema LBF, que consiste
na bombagem da Leca® Pump do camião cisterna
para o piso pretendido em simultâneo com a mistura e bombagem do ligante weber Top-Fill, com
a ajuda de uma máquina tipo m-Tec Duo-mix.
A Leca® e o ligante são misturados à saída da
mangueira, num dispositivo próprio.
Este sistema permite obter um betão de enchimento com uma resistência de cerca de 1 MPa
e uma massa volúmica de 450-500 kg/m3, utilizando 120 a 150 kg de weber Top Fill para 1 m3 de
Leca®. A regularização é feita com betonilha leve
weber.floor light.

A Saint-Gobain brand
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