PLURALMASSA
ADITIVO PLASTIFICANTE

Características deste produto
PLURALMASSA é um aditivo plastiﬁcante formulado para melhorar o desempenho das argamassas, através
da diminuição da tensão superﬁcial da água de amassamento e da capilaridade da argamassa.
Entre os seus principais benefícios, estão:
Ÿ Aumenta a trabalhabilidade da argamassa;
Ÿ Reduz a ﬁssuração;
Ÿ Diminui o consumo de água da argamassa;
Ÿ Aumenta a impermeabilidade;
Ÿ Aumenta a resistência da argamassa de revestimento e de assentamento;
Ÿ Ajuda a diminuir a entrada de agentes agressivos, por causa da diminuição da porosidade;
Ÿ Reduz o risco de eﬂorescências;
Ÿ Melhora o acabamento superﬁcial;
Ÿ Elimina a necessidade de uso da cal;
Ÿ É econômico e rende muito;
Ÿ Melhora a “puxada/liga” da argamassa.
Campos de aplicação
Ÿ Em obras, para assentamento de tijolos e blocos cerâmicos ou de concreto;
Ÿ Em obras, nas argamassas de revestimento;
Ÿ Em concretos celulares, como aditivo de aeração;
Ÿ Fábricas de telhas de concreto, com aditivo auxiliar de impermeabilização e acabamento;
Ÿ Em Fábricas de blocos e pavers de concreto, como aditivo.
Modo de usar
Ferramentas de aplicação indicadas
Ÿ Com dosadores/padrão, em canteiros de obra;
Ÿ Em dosadores automáticos, nas Fábricas de artefatos de concreto.
Aplicação
PLURALMASSA deve ser diluído diretamente na água de amassamento, buscando ajustar a água necessária
à trabalhabilidade da argamassa ou do traço.
Rendimento/consumo
Ÿ O consumo de PLURALMASSA em argamassas vai de 90 a 180 ml para cada 100 Kg de cimento.
Ÿ Para concreto seco ou úmido (Telhas e blocos de concreto) 160 a 320 ml para cada 100 Kg de cimento.
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Cuidados complementares – por favor, leia com atenção:
Ÿ Não misture PLURALMASSA com aditivos de outras marcas;
Ÿ Realize teste preliminar na obra, em pequena escala, para dominar a dosagem ideal para a argamassa a
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Ÿ

ser dosada;
Mantenha sempre limpos e secos os dosadores, guardados e longe do alcance de crianças, incapazes e
animais;
Este produto é biodegradável, mas o seu uso requer cuidados – leia a Fispq;
Mantenha o produto em sua embalagem original, com rótulo de Fábrica, bem fechado e ao abrigo da luz
e do calor;
Evite o contato direto com a pele sem proteção;
Proteja a natureza, dispense as embalagens de acordo com as regras da Agência Ambiental da sua região;
Não reutilize a embalagem.
PLURALMASSA é apresentado em embalagens de 20, 50 e 200 litros. A validade do produto é de 6

Características físico-químicas
Cor

Amarelo

Aspecto

Limpido insento de materiais em suspensão

Odor

Característico

Ph

9,00 a 11,00

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque
não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a
qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.
Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone (15) 3384 4006 ou pelo e-mail
plural@pluralquimimca.com.br

