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A PRIMOR CAL VIRGEM SELEÇÃO é um aglomerante especial, produzido com matéria prima 

selecionada, com alta reatividade e alvura superior. Pode ser usado na composição de diversos tipos de 

argamassa na construção civil. Pelo seu alto rendimento, proporciona grande economia. 

 

Disponível em sacos plásticos de 20 kg. 

 

1. INDICADO PARA: 

 

⚫ Preparo de argamassas para assentamento de tijolos e revestimentos internos e externos; 

⚫ Diversos usos industriais, como matéria prima na composição de argamassas. 

 

2. NÃO INDICADO PARA: 

 

⚫ Pinturas do tipo caiação; 

⚫ Preparo de argamassas para uso imediato, pois a cal virgem exige repouso. Neste caso 

utilizar a PRIMOR CAL HIDRÁULICA ou a PRIMOR CAL HIDRATADA EXTRA. 

 

3. INSTRUÇÕES DE USO: 

 

3.1 Preparo do produto: 

 

ATENÇÃO: Toda cal virgem em contato com a água reage e libera calor. Utilize sempre 

equipamentos de proteção (EPIs) adequados. 

 

⚫ Em um recipiente apropriado, adicionar as quantidades de areia e PRIMOR CAL VIRGEM 

SELEÇÃO sugeridas na tabela abaixo* acrescidos de água, misturando até obter uma 

mistura homogênea e sem grumos 

⚫ Aguardar repouso mínimo de 72 horas; 

⚫ Adicionar a quantidade de cimento sugerida na tabela abaixo acrescido de água, misturando 

até obter uma mistura homogênea e sem grumos 
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ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO E 

REVESTIMENTO 

TRAÇO 
PRIMOR CV-C 

SELEÇÃO 
AREIA 

Argamassa básica 1 

medida 

6 

medidas 

AGUARDAR REPOUSO MÍNIMO DE 72 HORAS 

TRAÇO CIMENTO 
ARGAMASSA 

BÁSICA 

Argamassa final 
1 

medida 

8 

medidas 
*Atenção: Os traços sugeridos podem sofrer alterações de desempenho conforme as características das 

areias utilizadas. Para sua segurança e maiores informações, consulte o responsável técnico da obra. 

 

4. PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS: 

 

4.1 Desempenho:  

 

Classificação normativa (NBR 6453) CV-C 

Anidrido carbônico (CO2) 
Fábrica ≤ 12 % 

Depósito ou obra ≤ 15 % 

Óxidos totais na base de não voláteis ≥ 88 % 

Água combinada 
Fábrica ≤ 3,5 % 

Depósito ou obra ≤ 4,0 % 

Retido em peneira ABNT  #18 (1,00 mm) ≤ 5 % 

Retido em peneira ABNT #50 (0,30 mm) ≤ 30 % 

 

 

4.2 Caracterização do produto: 

 

⚫ Composição: óxidos de cálcio e magnésio. 

⚫ Densidade aparente: 0,9g/cm³ 

⚫ Cor: branca 
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5. VALIDADE E ARMAZENAGEM: 

 

⚫ Validade: 06 (seis) meses da data de fabricação impressa na embalagem 

⚫ Armazenar na embalagem original fechada, em local coberto, seco e ventilado, sobre 

estrado elevado do solo. 

⚫ Fazer pilhas com no máximo 12 sacos. 

⚫ Sobras do produto armazenado após a abertura da embalagem podem sofrer alteração de 

desempenho. 

 

6. PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 

 

TRANSPORTE Evitar a formação de poeira. 

MANUSEIO 

Utilizar EPI’s adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de 

segurança. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado 

com a pele pode causar dermatites. Lavar as mãos depois do 

trabalho. 

FOGO Produto não inflamável e não explosivo. 

TOXICIDADE 
Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo 

humano. 

SEGURANÇA 

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e 

animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave com 

água corrente e procure um médico imediatamente. Em contato 

com a pele, lave com água corrente. Em caso de ingestão, procure 

um médico imediatamente. 

 

ATENÇÃO: a reação do produto com água libera grande 

quantidade de calor. Não o manuseie sem proteção, evitando 

queimaduras. 

 

Para maiores informações, consulte a FISPQ deste produto através 

do site www.grupodb.com.br ou na central de atendimento 

Dagoberto Barcellos (0xx55) 9 9961-2837. 

 

7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: 

 

NBR 6453 - Cal virgem para construção civil – Requisitos 

http://www.grupodb.com.br/

