
 

Os detalhes e recomendações contidos neste relatório baseiam-se na nossa experiência, 
são apenas indicativos e necessitam de confirmação através de aplicações práticas. 
Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve sempre fazer testes preliminares 
destinados a verificar a adequação para o uso pretendido. Em caso de dúvida, entre em 
contacto com o nosso departamento técnico. Esta ficha técnica substitui todas as anteriores. 
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MASSA DE ACAB AMENTOS 
 

DIATHONITE CORK RENDER  

Acabamento de cor, ecológico, respirável, impermeável, térmico e a base de cortiça 
 

Acabamento de cor para interiores e exteriores a ba se de cortiça, resina à água e terras de diatom áceas 
com elevado poder isolante térmico, repelente à águ a e respirável. Produto ecológico e muito elástico,  a 
utilizar para o acabamento de cor de fachadas, rebo cos térmicos, sistemas capote (como o Diathonite 
Evolution), no interior e no exterior. Impede a abs orção de água meteórica do muro e alonga a 
durabilidade do reboco. 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 
• O fundo tem de estar completamente endurecido, 

seco, sem estagnações de água e com suficiente 
resistência. 

• Aplicar sobre suportes suficientemente 
sazonados e que tenham feito as adequadas 
retrações. 

• A superfície tem de estar bem limpa, bem 
consolidada, sem partes friáveis ou 
inconsistentes e perfeitamente nivelada. 

• Eventuais lesões ou partes arruinadas do suporte 
devem ficar restabelecidas antes da aplicação do 
produto. 

• A temperatura do suporte deve ficar incluída 
entre +5°C e +35°C. 

• O Diathonite Cork Render agarra-se sobre vários 
tipos de suportes: reboco (não gessoso como o 
Diathonite Evolution), vidro, alumínio, PVC, 
madeira, aconselha-se também de efetuar um 
test preliminar para verificar a aderência e se há 
necessidade de utilizar um primário de aderência 
(como o D20). 

• Sobre superfícies de betão estrutural ou muito 
lisas, aplicar um primário de aderência (como o 
Aquabond) sobre o fundo. 

VANTAGENS 
• Fácil e rápida aplicação; 
• Respirável; 
• Repelente à água; 
• Resistente às altas e baixas temperaturas; 
• Elástico; 
• Térmico; 
• Alta resistência a intempérie, raios UV e ar 

salobre; 
• Produto sem solventes e COV free; 
• Realizado com materias primas naturais e 

permite alcançar créditos LEED. 
 

CAMPOS DE EMPREGO 
Adequado para: 
• decorações de fachadas, paredes interiores e 

exteriores; 
• revestir capotes térmicos e acústicos (tipo o  

Diathonite Evolution); 
• revestir pinturas antigas e revestimentos 

minerais secos, compactos, absorventes e 
coesos; 

• Restauração e saneamento de fachadas 
fissuradas; 

• pode ser aplicado sobre rebocos antigos e 
novos. 

 

CONSUMO 
0,9 – 1,2  kg/m2 – acerca 2 mm de espessura. 
 

COR 
Tabela de cores.  
 

EMBALAGEM 
Balde de plástica de 18 kg + 1 embalagem de cor. 
Palete: 40 baldes + 40 embalagens de cor (800 
kg). 
 
ARMAZENAGEM 
Armazenar o produto em locais com boa 
ventilação, longe da luz do sol, da água e do gelo, 
com temperaturas incluídas entre +5°C e +35°C. 
Tempo de armazenagem 12 meses. 
 



 

Os detalhes e recomendações contidos neste relatório baseiam-se na nossa experiência, 
são apenas indicativos e necessitam de confirmação através de aplicações práticas. 
Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve sempre fazer testes preliminares 
destinados a verificar a adequação para o uso pretendido. Em caso de dúvida, entre em 
contacto com o nosso departamento técnico. Esta ficha técnica substitui todas as anteriores. 
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Standard LEED for New Construction & Major Renovati on,  

LEED for Schools, LEED for Core & Shell, v. 2009 

Área temática Crédito Pontuação 

Energy & Atmosphere 
EAp2 - Mimimum Energy Performance obrigatório 

EAc1 – Optimize Energy Performance de 1 a 19 

Materials & Resources 

MRc2- Construction Waste Management de 1 a 2 

MRc4 – Recycled Content de 1 a 2 
MRc5 – Regional Materials de 1 a 2 
MRc6 - Rapidly Renewable Materials 1 

Indoor Environmental Quality 
IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management 
Plan—Before Occupancy 

1 

IEQc4.2 - Low Emitting Materials - Paints and Coatings  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterísticas Físicas e Técnica s 

Propriedade  Unidade de medida  

Consum o 0,9 – 1,2 kg/m2
 

Aspeto pasta densa - 
Cor tabela de cores - 
Densidade 0,80 kg/l 

Diluição 5 - 15% de água (1,0 – 3 l cada 
embalagem de 18 kg) 

l 

Consistência da mistura aplicável por máquina - 
Temperatura de aplicação +5 /+35 °C 
Tempo de secagem (T=20°C; H.R. 40%) 10 horas 

Armazenamento 
12 meses em embalagens 
originais em locais secos 

meses 

Embalagem 
balde de plástico de 13 kg  

+ 1 confeção de cor 
kg 



 

Os detalhes e recomendações contidos neste relatório baseiam-se na nossa experiência, 
são apenas indicativos e necessitam de confirmação através de aplicações práticas. 
Portanto, antes de usar o produto, o aplicador deve sempre fazer testes preliminares 
destinados a verificar a adequação para o uso pretendido. Em caso de dúvida, entre em 
contacto com o nosso departamento técnico. Esta ficha técnica substitui todas as anteriores. 
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Desempenho Final  

 Unidade 
de 

medida 
Norma Resultado  

Elasticidade 195% W/mK UNI EN 12667 - 

Capacidade de suportar lesões       
(Crack Bridging Ability) 

2,5 mm - - 

Resistência aos ciclos de 
envelhecimento acelerado 
(Weathering Test) 

1680 horas 
(10 anos*) 

- 
UNI EN ISO 

11507 
- 

Coeficiente de condutividade térmica 0,086 W/mK UNI EN 12667 - 

Calor específico teórico 1,8 KJ/kg K - - 

* 1680 horas de envelhecimento acelerado sao cerca de 10 anos. Esta correspondência é apenas aproximada e pode variar consideravelmente dependendo das condições 
climáticas do local de utilização do produto. Os dados anteriores, embora sejam realizados em conformidade com os métodos de test uniformizados, são indicativos e podem ser 
modificados ao variar das condições específicas do local. 
 

MISTURA 
1. Abrir a embalagem e a saca com o produto, 

esvaziar o conteúdo da saca no balde. Se for 
necessário, adicionar  água na saca para tirar 
totalmente o produto. 

2. Adicionar a cor deitando tudo o conteúdo da 
embalagem no balde. 

3. Mesclar a mistura com broca com bico helicoidal 
com elevado número de voltas por pelo menos 2 
ou 3 minutos até obter uma mistura homogénea, 
sem grumos com cor uniforme. 

4. Para aplicar manualmente o produto, é 
necessário diluir o Diathonite Cork Render com 
máximo 5% de água (1,0 l de água cada 
embalagem de 18 kg). 

5. Para aplicar com pistola tremonha, diluir: 
– o produto coloreado com 5 – 10% de água (1,0

– 2,0 l cada embalagem de 18 kg); 
– o produto neutro com 10 – 15% de água (2,0 –

3,0 l cada embalagem de 18 kg). 
6. Mesclar de novo a mistura. 
A quantidade de água indicada é apenas orientativa, 
pode mudar significativamente dependendo das 
condições climáticas. Nunca adicionar componentes 
estranhos à mistura. 
 

APLICAÇÃO  
Aplicação manual 
1. Se for necessário, esperar para a secagem total 

do fixativo D20 ou do primário de adesão e 
aderência Aquabond. 

2. Aplicar uma primeira camada abundante de
Diathonite Cork Render com espátula 
americana. A primeira camada deve agir como 
regularização da superfície. Em caso de chuva 
sobre produto ainda não seco, avaliar a 
idoneidade antes da segunda camada. 

3. Aplicar a segunda camada, mais fina, como 
acabamento. 

4. Regularizar com talocha imediatamente depois 
da aplicação. 

5. Tempo de aplicação: 80/110 m2 por dia. 
 
Aplicação com pistola tremonha 
1. Se for necessário, esperar para a secagem total 

do fixativo D20 ou do primário de adesão e 
aderência Aquabond. 

2. A pistola tremonha deve ter: 
- pressão mínima 5,0 bar; 
- diâmetro bico 8,0 mm. 
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3. Aplicar uma primeira camada de Diathonite Cork 
Render com pistola tremonha. A primeira camada deve 
agir como regularização da superfície. Em caso de 
chuva sobre produto ainda não seco, avaliar a 
idoneidade antes da segunda camada. 
4. Aplicar a segunda camada de Diathonite Cork 

Render até a total cobertura da superfície. Para 
obter um resultado ótimo e um acabamento 
homogéneo, aconselha-se cruzar as duas 
camadas. 

5. Não regularizar com talocha. 
6. Tempo de aplicação: 200/250 m2 por dia. 
O Diathonite Cork Render pode aplicar-se com 
máquina FastFlow também: neste caso, o tempo de 
aplicação está incluído entre 70 e 800 m2 por dia. 
 

TEMPO DE SECAGEM 
A uma temperatura de 20 °C e humidade relativa de 
40% o produto seca totalmente en 10 horas. 
• tempo de secagem é influenciado pela humidade 

relativa ambiente e pela temperatura e pode variar 
também consideravelmente. 

• Na fase de cura, proteger o Diathonite Cork 
Render da chuva, do gelo, da luz direita do sol e 
do vento por pelo menos 2 horas com temperatura 
de 20°C. 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
• Não aplicar com temperatura inferior a +5°C e 

superior a +35°C. 
• No verão aplicar o reboco nas horas mais frescas 

do dia, evitando o sol. 
• Não aplicar com perigo de chuva eminente ou de 

gelo, em condicões de forte nublina ou com 
humidade relativa superior a 70%. 

• Aplicar o produto sobre superfícies completamente 
secas. 

• O produto não utilizado deve ficar armanezado nas 
embalagens originais. 

 
LIMPEZA 
As ferramentas utilizadas podem ser lavadas com 
água. 
 
SEGURANÇA 
Para o manuseio, cumprir com todos os termos 
estabelecidos na ficha de dados de segurança do 
produto. 


