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AGREGADO LEVE - ISOMATER VERMICULITA EXPANDIDA

A variação de temperatura ao longo dos dias e meses provoca a dilatação e contração 
das lajes e estruturas de concreto, além das camadas de materiais impermeabilizantes, 
propiciando o aparecimento de fissuras, gerando a infiltração de água.

Não é recomendado que lajes fiquem expostas sem o necessário tratamento térmico e 
de impermeabilização.

A melhor solução é protegê-las com argamassa de cimento e ISOMATER Vermiculita 
Expandida, que possui elevada resistência térmica.  Isto é, resiste a passagem do calor 
e consequentemente reduz a variação de temperatura e por decorrência a dilatação e 
contração, fenômenos que provocam as fissuras.

Além de contribuir para proteção da laje, evitando a passagem da energia térmica, 
melhora o conforto térmico do ambiente imediatamente adjacente do pavimento 
inferior.

ISOMATER é a vermiculita expandida da Terra Mater. A vermiculita é um mineral leve, 
incombustível, não abrasivo, que não se deteriora ou decompõe, inerte, não libera gases 
tóxicos, é totalmente isento de amianto, além de ser compatível com o cimento.

É utilizado na isolação térmica de lajes e como agregado para preparação de concreto 
leve para enchimento, regularização e nivelamento na construção civil.

PROTEÇÃO TÉRMICA DE LAJES IMPERMEABILIZANTES
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PROTEÇÃO TÉRMICA DE LAJES

Inicialmente conforme a situação local, indica-se o traço abaixo recomendado:
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Inicialmente faz-se a regularização com argamassa isolante térmica, conforme o traço 
recomendado, em espessuras de até 7 cm.  Sobre a argamassa isolante térmica, aplica-
se a camada de proteção mecânica de cerca de 2 cm, deixando um caimento de 1%. 

A argamassa de proteção mecânica é elaborada com cimento e areia, traço 1:3 e com no 
mínimo 2 cm de espessura.

Recomenda-se a aplicação de materiais impermeabilizantes sobre a estrutura acima.  
Podem ainda receber diretamente pisos cerâmicos ou granitos e outras rochas 
ornamentais.

APLICAÇÃO TRAÇO RECOMENDADO (Vermiculita:Cimento)

Lajes sem trânsito 1:8 ou 1:10

Lajes com trânsito leve de pessoas 1:6 (com proteção mecânica)

Lajes com trânsito pesado e máquinas leves 1:4 ou 1:5 (com proteção mecânica)

Lajes com trânsito de veículos 1:4 (com proteção mecânica de 5cm aramada com tela e piso final)

Enchimentos, regularização, nivelamento 1:4



TERRA MATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Unidades Fabris: Jacareí - SP / Cosmópolis - SP / Uberaba - MG
Sede Administrativa e Comercial
Av. Dr. Rudge Ramos, 110 - Cj. 35 e 36
São Bernardo do Campo / SP
(11) 4362-3830 / 4362-4426 / 4362-4533 / 4367-1120
sac@terramaterbrasil.com | www.terramaterbrasil.com

CONCRETO LEVE DE ISOMATER Vermiculita Expandida
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Em situações onde o aumento de massa ou peso na estrutura não é recomendado ou 
possível, nivelamentos, regularizações e enchimentos podem ser efetuados com 
argamassa leve com ISOMATER Vermiculita Expandida.

Conforme traço, diferentes Massas Específicas Aparentes e Resistência à Compressão 
podem ser obtidas conforme tabela abaixo.

TRAÇO MASSA ESPECÍFICA
APARENTE (kg/m³)

VERMICULITA (L) CIMENTO CP‐32 (kg) ÁGUA (Litros)
RESISTÊNCIA À

COMPRESSÃO 28 DIAS
(kgf/cm²)

1:10 380 128,0 17,7 65,2 2,4

1:8 450 132,0 22,8 66,0 3,5

1:6 680 140,0 32,3 56,0 13

1:4 770 148,0 51,1 48,8 20

1:2 950 154,0 106,2 48,8 42

A utilização de um ou outro traço deve ser definida pelo responsável da obra, 
considerando as condições locais.
        

COMO PREPARAR ARGAMASSA TÉRMICA E CONCRETO LEVE

A argamassa pode ser elaborada misturando-se o cimento e ISOMATER Vermiculita 
Expandida seguindo o traço selecionado.

Mistura em Betoneira:

Coloca-se a água, o cimento e agita-se por alguns minutos. Adicionar o ISOMATER 
Vermiculita Expandida Super Fina com a betoneira em movimento. O tempo de 
permanência na betoneira será o suficiente para a massa atingir a “pega” para ser 
lançada.

Mistura Manual:

Mistura-se o cimento e a ISOMATER Vermiculita Expandida a seco, posteriormente 
adiciona-se a água, mexendo a massa até atingir a consistência para ser aplicada.
Para mais informações, consulte o departamento técnico da TERRA MATER – ISOLAÇÃO TÉCNICA.


