
 
 

 

 

 

Características deste produto 

BETONSIL é um produto disponibilizado em pó, à base de sílica ativa, que se combina com os outros 
componentes do traço de concreto, melhorando as características do concreto moldado em comparação 
com um concreto de referência.    

Entre seus principais benefícios, estão: 

• Ajuda a aumentar a resistência à compressão do concreto em até 40,0%, a partir dos 28 dias, em 
relação a um concreto de referência, dependendo da proporção de BETONSIL empregada e 
características da dosagem;  

• Fácil de usar; 
• Compatível com todos os tipos de Cimento Portland disponíveis no mercado; 
• Não altera significativamente a cor da peça; 
• Ajuda a produzir um melhor acabamento superficial da peça moldada; 
• Melhora a fluidez do sistema; 
• Reativo, este produto ajuda a produzir concretos mais resistentes a ataques químicos e com menor 

porosidade.  

Campos de aplicação. 

• Fábricas de Revestimentos Cimentícios; 
• Fábricas de pré-moldados em concreto; 
• Obras em concreto aparente; 
• Obras viárias e edificações; 
• Obras especiais em concretos de alto desempenho. 

 

 

 

 



 
 

 

Modo de usar 

Ferramentas de aplicação indicadas  

• Balanças para medição do peso; 
• Dosadores. 

Aplicação 

Dosar o produto junto com os demais agregados secos, na proporção desejada, até o limite indicado e 
homogeneizar adequadamente, antes de entrar com a água de amassamento e aditivos complementares.   

Rendimento/consumo 

O consumo médio deste produto, por m³ de concreto, é de 1,0 a 7,0% em substituição ao mesmo peso em 
Cimento Portland do seu traço.  Portanto, o consumo total varia de acordo com a sua dosagem. Dose 
sempre por peso, nunca por volume. 

Cuidados complementares – por favor, leia com atenção.  

• Este produto reage com as substâncias disponíveis na reação do cimento com a água, porém, 
BETONSIL é muito mais fino do que os grãos de cimento Portland, assim sendo, corrija a água do 
traço e/ou a dosagem de aditivo plastificante, considerando-se a entrada de mais finos no sistema, 
a fim de encontrar o mesmo Slump da referência, se for o caso; 

• Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas e secas, bem guardadas, afastadas de 
contaminantes; 

• Todos os operários que manipularem o produto devem estar devidamente protegidos, com luvas 
nitrílicas, ou de PVC, óculos de segurança e máscaras contra pó; 

• BETONSIL é um produto muito fino, volátil, provoca névoa; quem estiver na área de aplicação, 
ainda que não esteja manipulando o produto, deve usar óculos e máscara contra pó, como aparato 
mínimo de proteção; 

• Mantenha o produto em sua embalagem original, com rótulo original, fechado e ao abrigo da luz 
e do calor, fora do alcance de crianças, incapazes e animais; 

• Em casos de dosagens mais elevadas, espera-se um retardo no início da pega do cimento;  
• Evite retornar restos de produto usado para dentro da embalagem; 
• Não misture este produto com produtos de outra marca; 
• Recomenda-se sempre realizar um pequeno teste com o produto, treinando os seus 

operários para encontrar o meio mais adequado e o consumo ideal para o seu processo; 
• Proteja o meio ambiente, evite contaminar o solo e os mananciais, descarte as embalagens de 

acordo com a legislação ambiental vigente - leia a Fispq do produto. 



 
 

 

 

Embalagens disponíveis – Saco de 12 Kg, ou Bag de 350 Kg. 

Características físico-químicas 

Cor Branco leitoso 

Aspecto Pó 

Ph 8,00 a 10,00 

Densidade aparente 1,00 a 1,06 g/cm³ 

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. Sua garantia está condicionada ao 
teste de eficácia do produto em obra, paredes de teste e outros experimentos capazes de demonstrar a 
eficácia, sempre levando em conta as nossas recomendações. 

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone (15) 3384 4006 ou pelo e-mail 
plural@pluralquimica.com.br 
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