
 

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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ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO – rebocos 
 

DIATHONITE DEUMIX+
 

Reboco desumidificante térmico, ecológico e uma solução anti-salitres 

EMBALAGEM 
Sacos de papel de 20 kg. 
Palete: n° 60 sacos (1200 kg).  
 
ARMAZENAGEM 
Armazenar o produto nas embalagens originais 
bem fechadas, protegido do sol, da água, do gelo 
com temperatura superior a +5C. 
Tempo de armazenagem: 18 meses. 
 

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO 
Reboco pré-misturado pronto a utilizar para 
interiores e exteriores. Adequado para realização 
de intervenções de desumidificação em paredes 
de contenção. O Produto evita que os sais surjam 
à superfície, e é adequado para a reabilitação de 
alvenarias afetadas por humidade ascendente. 
Diathonite Deumix+ é a solução para problemas 
relacionados com a presença de mofos causado 
por humidade, garantindo um meio ambiente 
saudável e um alto conforto no edificado. É o 
reboco completamente natural, e é adequado para 
situações em que os materiais ecológicos são uma 
exigência. 
 

CONSUMO 
4,40 kg/m2 (±10%) cada cm de espessura. 
 

COR 
Cinzento claro. 

VANTAGENS 
• Alta porosidade. 
• Excelente transpirabilidade. 
• Ótimo comportamento ao fogo: Clase A1. Não arde e 

não emite fumo. 
• Aplicável em alvenarias húmidas tanto manualmente 

como projetado. 
• Altamente permeável ao vapor de água. 
• Devido à sua baixa condutibilidade térmica, limita os 

fenómenos de condensação superficial e intersticial, 
contribuindo para o isolamento térmico da parede. 

• Cumpre com o equilíbrio termo-higrométrico do 
suporte. 

• Perfeita compatibilidade com acabamentos de cal ou 
silicatos. 

• Ecológico. 
 

Reboco ligeiro, macroporoso que combina num mesmo producto as propiedades de um recobo desumidificante e 
um emboço anti-sais. O Deumix + está formulado para intervenções de desumidificação e ao mesmo tempo, evita 
que sais surjam à superficie da parede. O producto é composto por materiais naturais, tais como cortiça (gran. 0-3 
mm), argila e cal hidráulica natural NHL 5 e aditivos especiais que melhoram a adesão e a transpirabilidade do 
producto. A macroposidade que caracteriza esta argamassa tem a capacidade de aglutinar os sais presentes no 
suporte e permitir que a água se evapore. 
 

 
Diasen S.r.l.  

Zona Industriale Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA 
12 

UNI EN 998-1 
Especificaciones para obras de albañilería - Parte 1: 

Morteros para revoques interiores y exteriores 
 

Condutibilidade térmica:    λ=0,080 W/mK 
Resistência à compressão:   3,11 N/mm2  

(categoria CS II) 
Reação ao fogo:                  Classe A1 
Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água: µ=4 
Absorção de água por capilaridade:                   categoria W0 

Aderência:                 0,258 N/mm2 – FP: C 
Densidade:     450 (±10%) kg/m3 

Durabilidade (contra gelo/degelo): Avaliação com base nas 
disposições válidas no local de aplicação previsto da argamassa. 



 

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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Características Físicas e Técnicas 

Propriedades  Unidades 

Consumo 4,40 kg/m2 (±10%) por cm de espessura kg/m2 
Aspeto Pó - 
Cor Cinzento claro - 
Granulometria 0 – 3 mm 
Densidade 450 (±10%) kg/m3 

Razão: água/produto 
0,55 - 0,65 l/kg 

11 - 13 l cada saco de 20 kg 
l/kg 

Consistência da massa Aplicável com máquina - 
Temperatura de aplicação +5 /+30 °C 
Tempo de secagem  
(T = 23°C; H.R. 50%) 

15 dias 

Armazenagem 18 meses 
Embalagem Saco de papel de 20 kg 

 
 
 

Desempenho final  
Unidade 

de 
Medida 

Normativa Resultado 

Condutibilidade térmica () 0,080 W/mK UNI EN 1745 - 

Resistência térmica (R)                           
Para 1 cm de espessura 

0,125 m2 K/W UNI 10355 - 

Resistência a compressão 3,11 N/mm² UNI EN 1015 categoria CS II 

Resistência ao vapor de agua  = 4 - UNI EN 1015-19 - 

Absorção de agua por 
capilaridade (90 minutos) 

- - UNI EN 1015-18 categoria W0 

Porosidade da argamassa 
endurecida 

71,64% - - - 

Adesão ao suporte (tijolo) 0,258 - tipo de rutura C N/mm2 UNI EN 1015-12 - 
Reação ao fogo Clase A1 - UNI EN 13501-1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

* Os dados anteriores, embora sejam realizados em conformidade com os métodos de teste uniformizados, são indicativos e podem ser modificados ao variar das condições 
específicas do local. 

PREPARACÃO DO SUPORTE 
O suporte deve estar completamente endurecido, 
seco e com boa resistência. A superfície deve estar 
completamente limpa, bem consolidada sem resíduos
ou partes inconsistentes.  

ALVENARIAS 
Se existir necessidade, limpar bem toda a superfície 
com água ou prossiga com a limpeza convencional. 
Verifique as condições da alvenaria, repare tijolos e 
pedras danificadas ou que não se apresentem 
devidamente consistentes. Nas superfícies a serem 
regularizadas, use uma argamassa de enchimento à 
base de cal, para manter a alvenaria com 
respirabilidade. 



 

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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Reboco velho 
Eliminar totalmente o reboco existente até um metro 
acima de onde exista humidade. Em caso de rebocos
pintados, e dada a enorme variedade de pinturas 
disponíveis no mercado é recomendável realizar-se 
uma prova de aderência para verificar a idoneidade
do suporte ou se existe necessidade de aplicar o 
primário de aderência Aquabond (ver ficha técnica).
Em rebocos lisos, prever a aplicação do primário de 
aderência Aquabond (ver ficha técnica). Nos rebocos 
texturados competentes esta operação é dispensada. 
 

Betão 
Na presença de betão deteriorado ou mal aderido 
prever a recuperação com um reboco de cimento 
adequado. As armaduras à vista devem ser 
previamente tratadas com Anticorrosive 2K (ler ficha 
técnica). 
Betão Liso: aplicar o primário Aquabond (ver ficha 
técnica). 
Texturado: não necessita de primário, a aplicação 
poderá ser direta no betão. 
Para tipologias de suportes não constantes na ficha 
técnica, consultar o departamento técnico da Diasen. 
 

MISTURA 
• Se misturado numa betoneira, adicionar 11-13l de 

água a cada saco Deumix + (20 kg). Não 
misturar na betoneira mais de 3-4 minutos. 

• A mistura deve possuir uma consistência 
espumosa. 

• Não adicione nada à mistura além do referido 
nesta ficha técnica. 

 

APLICAÇÃO 
Aplicação manual  

1. É FUNDAMENTAL molhar todo o suporte durante 
o verão e as paredes expostas ao sol.  

2. Para aplicações de baixa espessura, preparar 
pontos de referência [cotas] para obter as 
espessuras requeridas, aplicar Diathonite Deumix+ 

em apenas uma única camada de 2,0 - 2,5 cm 
com espátula. 

3. Para espessuras maiores, aplicar uma primeira 
camada de Diathonite Deumix + e deixar secar. 

4. Sobre a camada aplicada, realizar pontos de 
referência para obter a espessura desejada. Os 
pontos devem ser feitos com perfis de alumínio ou 
madeira. Estes perfis devem ser retirados logo após a 
aplicação da última camada. 

5. Os perfis angulares podem ser colocados junto com 
os pontos de referência em cada caso, antes da 
aplicação da última camada. 

6. Aplicar camadas posteriores quando a camada 
subjacente se apresente consistente ao contacto, e 
visualmente mais clara (aproximadamente 12/24 
horas depois, com temperatura de 23°C e 50% de 
humidade relativa), até alcançar a espessura final 

7. Molhar o reboco antes da aplicação de cada camada. 
8. Aumentar a espessura consoante a quantidade de 

sais no suporte. 
9. Para espessuras de 6cm ou superiores é altamente 

recomendável a aplicação de Polites 140, armadura 
de fibra para rebocos (ver ficha técnica). A armadura 
deve ser embebida até cerca de metade da 
espessura da argamassa. Se necessário também 
deve ser utilizada, independentemente da espessura, 
nos casos em que é aplicado o produto sobre painéis, 
madeira, gesso cartonado hidrófugo e outros suportes 
instáveis. 

10. Durante o acabamento não pressione demasiado o 
Diathonite Deumix+ para que se possa preservar a 
porosidade do mesmo. Para alisar utilize uma régua 
ou uma talocha para obter uma superfície regular. 
 

Aplicação por projeção 
Diathonite Deumix+ pode ser aplicado também por 
máquina de projetar argamassas.  
O ajuste poderá alterar consoante a marca e modelo da 
máquina. 
Escolher máquina para bombagem de argamassas pré 
doseadas tipo trifásica PFT G4, equipada com 
misturador D6-3, com lâminas de mistura semifechadas, 
mangueiras com acessórios cónicos de diâmetro 
35/25mm e bocal/ponteira de 14 a 16mm, ou máquina 
equivalente. 
Para a aplicação siga as instruções na seção anterior. A 
água na mistura é ajustada através do medidor de fluxo 
da máquina a partir de uma dose elevada e diminui o 
fluxo de água até que a consistência seja adequada para 
a perfeita adesão do material. Aplicar o produto de baixo 
para cima. 



 

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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SISTEMA DESUMIDIFICANTE DIASEN 
Desumidificação do interior de uma parede 
enterrada 
1. Descascar totalmente a superfície deteriorada até à 

alvenaria de suporte, desde a cota de soleira 
(pavimento). 

2. Aplicar WATstop (consulte ficha técnica) para 
bloquear a humidade em pressão negativa. 

3. Antes da secagem completo do WATstop (dentro de 
48 horas), aplicar o reboco de desumidificante 
Diathonite Deumix+ à mão ou com máquina de 
projetar com uma espessura mínima de 2,5 – 3,0 cm. 

 
Desumidificação de interior de paredes em caves  
1. Descascar totalmente a superfície deteriorada até à 

alvenaria de suporte, desde a cota de soleira 
(pavimento). 

2. Aplicar WATstop (consulte ficha técnica) para 
bloquear a humidade em pressão negativa. 

3. Antes da secagem completa do WATstop (dentro de 
48 horas), aplicar o reboco de desumidificante 
Diathonite Deumix+ à mão ou com máquina de 
projetar com uma espessura mínima de 2,5 – 3,0  

 
Desumidificação de paredes interiores ou 
exteriores 
1. Descascar totalmente a superfície deteriorada até à 

alvenaria de suporte, desde a cota de soleira 
(pavimento). 

2. Molhar abundantemente o suporte uma hora antes 
de aplicação.  

3. Aplicar reboco desumidificante Diathonite Deumix+

à mão ou com máquina de projetar com uma 
espessura mínima de 2,5 – 3,0 cm. 

 

TEMPO DE SECAGEM 
A uma temperatura de 20°C e humidade relativa de 
50%, o produto seca completamente em 10-15 dias. 
• Os tempos de secagem podem ser condicionados 

pela humidade relativa e a temperatura, e podem
variar significativamente. 

• Se o reboco Diathonite Deumix+ é aplicado em 
camadas com maior espessura, o tempo de 
secagem aumenta consideravelmente. 

• Se a aplicação é no exterior, proteger o reboco 
Diathonite Deumix+ na fase de secagem do gelo, 
sol direto e do vento. 

• Em situações de altas temperaturas e luz solar 
direta ou ventos fortes é necessário molhar o 
reboco 2/3 vezes por dia durante 2/3 dias depois da 
aplicação.  

• A temperaturas superiores a 28°C molhar o reboco 
a cada 2 horas para prevenir o aparecimento de 
fissuras. 

• Se aplicado no interior ventilar o mais possível o 
ambiente durante a aplicação e a secagem do 
produto. 

 
Como acabamento do produto tanto em interiores como 
exteriores, pode ser aplicado o seguinte: Argacem HP 
(com 0.6 mm granulometria), Argatherm (para 
incremento no isolamento térmico com 0-0.6 mm 
granulometria) e Argacem Ultrafine (ver fichas técnicas 
destes produtos antes da aplicação). 
Sobre o acabamento aplique no exterior o Diathonite 
Cork Render, o Acrilid Protect Coating, ou uma pintura 
permeável ao vapor de água e hidrorrepelente. No 
interior pode ser aplicado o C.W.C. Stop Condense, 
Limepaint, Decork ou outras pinturas permeáveis ao 
vapor de água. 
 

INDICAÇÕES 
• Não aplicar com temperaturas abaixo de + 5 ° C 

acima de + 30°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 condições de forte neblina ou com 
humidade relativa superior a 70%. 

• Para paredes à vista, aplicar um hidrofugante 
permeável e incolor a base de siloxano, como o 
BKK ou o BKK ECO da Diasen. 

• Ventilar os locais depois da aplicação até que 
esteja totalmente seco, evitando alterações de 
temperatura. 

• Em paredes que se suspeite sejam absorventes é 
necessário que a superfície seja tratada com o BKK 
ou BKK ECO da Diasen. 
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• No caso de uma superfície de aplicação muito 
irregular ou afetada por sais, nivele-a com Calce 
Storica (veja a folha de dados) antes de prosseguir 
com a aplicação de Diathonite Deumix +. 

• Antes de aplicar o produto, é recomendável cobrir 
todos os elementos que não devem ser aplicados 
com o produto. 

• Diathonite Deumix+ desempenha a sua função anti-
sais, até à completa saturação de sais. A 
velocidade da saturação varia significativamente e 
não é possível prever a duração do mesmo reboco. 

• Diathonite Deumix+ é um monocomponente do 
plano de recuperação, que deve incluir todas as 
precauções necessárias para evitar a entrada 
contínua de água na zona de aplicação. 

 
LIMPEZA 
As ferramentas utilizadas devem ser lavadas com 
água, antes do endurecimento do produto. 
 

SEGURANÇA  
Para o manuseio, cumprir com todos os termos 
estabelecidos na ficha de dados de segurança do 
produto. 


