
DDL.LM
STANDARD E SLIM

A linha DDL.LM (Lime Mortar) apresenta-se 
como a versão mais clássica dos produtos 
DDL em termos de rebocos históricos. A 
DDL.LM é produzida exclusivamente com 
uma cal aérea hidratada e com seleção de 
agregados siliciosos calibrados e angulares de 
forma a maximizar as propriedades mecâni-
cas deste tipo de ligante. 
A prestação destas argamassas é a mais 
elevada em termos de permeabilidade ao 
vapor de água, e apresenta também enorme 
capacidade de promover a libertação de 
humidades e de sais hidratáveis dos para-
mentos (argamassa de transporte) para a 
superfície.

CARACTERÍSTICAS 

Elasticidade e resistência: elevada resistência aos 
movimentos dilatométricos dos edifícios, fruto de 
elevada elasticidade e adequada resistência mecâni-
ca.
Porosidade: a formulação permite uma elevada troca 
gasosa entre o suporte e o meio, com rápida transfe-
rência de sais para superfície permitindo a dessaliniza-
ção da alvenaria.
Reversibilidade: produto de fácil remoção e adequado 
a reparações pontuais, constituindo uma solução 
alternativa a intervenções integrais.
Personalização: argamassa com forte capacidade de 
personalização com a possibilidade de adição de adju-
vante e aditivos à medida das necessidades particula-
res da intervenção.

Fibras 
Animais

Fibras 
Vegetais

Fibras 
Minerais

Fibras 
Sintéticas

dispersão de tensões (melhor dispersão no suporte e no sistema)
Pigmento

Cortiça
Cerâmica
Cozida Argilas Hidrófobo

cor 
(possibilidade de afinação)

conforto térmico
(aumento de temperatura 
específica do reboco)

hidraulicidade
(adequada para reparação de 
opus signinum)

maior trabalhabilidade e 
reversibilidade
(caulinos e saibros)

impermeabilidade
(hidrofobia à água líquida)

ADITIVOS

DDL.LM STANDARD
Pré-doseada, de cal 
aérea 
hidratada, agregados 
siliciosos de granulo-
metria contínua (< 4 
mm) e aditivos. 
Acabamento areado 
de cor branco cru

DDL.LM SLIM
Pré-doseada, de cal 
aérea 
hidratada, agregados 
siliciosos de granulo-
metria contínua (< 2 
mm) e aditivos. 
Acabamento areado 
de cor branco cru

TIPOLOGIAS

APLICAÇÃO SUPORTE PRODUTOS
RECOMENDADOS
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