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IMPORTANTE. Para enchimento das paredes: 
 

 
 
Estas informações devem ser enviadas ao seu fornecedor de serviços 
de betonagem para otimizar a betonagem das suas paredes. 

1. A bomba do camião betoneira deve ser equipada com uma mangueira de 

espalhamento não superior a um diâmetro de 100 mm ou mesmo 80 mm, porque o betão é 

injetado dentro de uma cofragem de poliestireno.  

  

2. O operador da bomba deve necessariamente trazer para realizar a betonagem, um 

freio de queda, a ser fixado na saída do tubo (diâmetro 100), para amortecer a queda do 

betão. 

  

3. A consistência do betão deve ser muito plástica (TP), de acordo com a norma NF 

EN 206 -1 em força, a altura do afundamento deve estar entre 10 e 17 cm (S3 até o início 
de S4). 

  

4. O tamanho máximo do grão é de 0,16, no mínimo 0,12. No entanto, se  

um estudo preliminar específico for realizado por um profissional, pode ser 
usado um tamanho de partícula menor (mínimo 0,8, zona sísmica). 

- Exemplo de fórmula: BPS NF EN 206 / CN CEMII C25 / 30 XC1 XC2 D16 S3.  

 

5. Fluidante nunca deve ser adicionado (no caso de uma armação de ferro muito 

importante, pode ser adicionado um plastificante para melhor penetração 

betão. 
   

6. Ao despejar, verifique se o betão flui para a parede com uma inclinação de 45° 

(dependendo da armação de ferro das paredes). 

 

7. Assim que o betão chegar ao lintel, pare de betonar. Comece novamente a 

vazar no ângulo oposto e retorne ao lintel ainda com uma vazão de betão a 45°. 

  

8. Para realizar a finalização da betonagem (lintéis) peça ao seu fornecedor 

betão mais flexível. 

• Nesta fase, betone os lintéis bem como o fundo das janelas. 

• Lembre-se de verificar o prumo das paredes antes e depois de betonar. 


