FICHA TÉCNICA

Aditive A-750

PRÓ

Adesivo acrílico promotor de aderência

Apresentação do produto
Adesivo acrílico para chapisco e argamassa,
compatível com o cimento, capaz de
aumentar com muita eficiência a aderência
às superfícies. Promove aderência inclusive
em superfícies metálicas e EPS.

USO E APLICAÇÕES

Linha de produto
Adesivo acrílico promotor de aderência

APLICAÇÃO

BASE / SUPERFÍCIE

Chapisco convencional

Base para gesso, cerâmica
e alvenaria em geral

Chapisco rolado

Base para gesso, cerâmica
e alvenaria em geral
Base para gesso, cerâmica
e alvenaria em geral

Argamassa

Regularização e revestimento

Chapisco em superfície metálica

Matéria-prima básica

Resina acrílica em emulsão aquosa

Estucagem - Deverá ser feita para

Cor
Branco leitoso

corrigir possíveis falhas quando
desformar as paredes em concreto
armado. Consiste na aplicação de uma
camada fina de argamassa polimerica.

Paredes de vigas de concreto
armado

Chapisco para ponte de
aderência

Chapisco para pontes de
aderência

Aglutinador de particulas soltas
e preparação para pintura / selante

Base química

Paredes de concreto, paredes de
alvenaria e pisos de concreto que
apresentam particulas soltas

Embalagem

Resinato de Sódio

O Adi�ve A-750 é
oferecido em:
- Galão de 5Kg
- Bombona de 25 Kg
- Bombona de 50 Kg
- Bombona de 200 Kg
PRÓ

Densidade
1,05 g/cm³

Rendimento
Aproximadamente 5 m²/litro.
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PROPRIEDADES
PROPRIEDADES

BAIXO

MÉDIO

ALTO

Plasticidade
Aderência da argamassa ao substrato
Impermeabilidade da argamassa
Retração após secagem

Baixo custo por m 2
Melhor trabalhabilidade com maior produtividade
para o aplicador
Maior resistência à alcalinidade do cimento, aumentando
a durabilidade da argamassa
Redução dos tradicionais respingos durante a aplicação
do chapisco
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Detalhes da aplicação
MISTURA “A”
SOLUÇÃO “B”

TRAÇO

CHAPISCO
CONVENCIONAL

CIMENTO/AREIA
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:3)
(1:2)

CHAPISCO ROLADO
(COM CIMENTO/AREIA)

CIMENTO/AREIA
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:1)
(1:2)

CHAPISCO ROLADO
(COM CIMENTICOLA)

CIMENTICOLA PURO
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:2)

CHAPISCO
EM SUPERFÍCIES

CIMENTO/AREIA
SOLUÇÃO: SOMENTE A-750

ARGAMASSA

TRAÇO USUAL
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:2)

ESTUCAGEM

CIMENTO/AREIA
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:2)
(1:2)

PONTES DE ADERÊNCIA
(COM CIMENTO/AREIA)

CIMENTO/AREIA
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:1)
(1:1,5)

PONTES DE ADERÊNCIA
(COM CIMENTO)

CIMENTO
SOLUÇÃO: A-750/ÁGUA

(1:1,5)

SOLUÇÃO B: A-750/ÁGUA

(1:1)

AGLUTINADOR /
PREPARAÇÃO DE
SUPERFÍCIE

(1:1)

PREPARO / APLICAÇÃO
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco
com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar
novamente com a solução B.
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente
com a solução B. Aplicação com rolo de lã de carneiro.
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente
com a solução B. Aplicação com rolo de lã de carneiro.
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de chapisco
com colher. Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar
novamente com a solução B.
Amolentar o traço usual com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente
com a solução B.
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
Durante a aplicação do chapisco, se necessário, amolentar novamente
com a solução B.
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
(Pasta umida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfìcie
antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de
regularização
Amolentar a mistura A com a solução B até atingir o ponto de aplicação.
(Pasta umida/calda). Com vassourão, espalhar a pasta sobre a superfìcie
antiga, logo após, com a calda ainda úmida, espalhar a argamassa de
regularização
Diluir o A-750, com água na proporção de 1:1, limpar a superfície onde
o produto será aplicado em seguida, aplicar uma demão com rolo, brocha,
trincha ou com aspersor.

Propriedades dos traços (mistura A e mistura B)
Resistência a tração na flexão 28 dias - 3,78 Mpa
Resistência a compressão 28 dias - 11,40 Mpa
Resistência potencial de aderência a tração - 0,90 Mpa

Ferramentas para aplicação:
Rolo de lã de carneiro
Colher de pedreito
Condições e limitações de aplicação
Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da
obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o
cimento a ser usado.
Antes de executar o revestimento, vericar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de
oleosidade.
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EMPILHAMENTO MÁXIMO
Galão de 5 Kg - Empilhamento Máximo 5
Bombona de 25 Kg - Empilhamento Máximo 2 sobre Pallets
Bombona de 50 Kg - Empilhamento Máximo 1
Bombona de 200 Kg - Empilhamento Máximo 1

Manter a embalagem fechada, em local ventilado, provido de contenção e não
exposto ao sol.

SEGURANÇA
Apresenta baixo
risco à saúde,
porém evitar
contato excessivo
com a pele.

Em caso de
contato com os
olhos, lavar
em água
corrente.

Usar luvas
de pvc ou
látex.

Usar óculos
de segurança.

Em caso de
ingestão, provocar
vômito, tomar
bastante água e
procurar um médico.

Descarte ecologicamente adequado
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas
superciais, mananciais ou solos.
Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação
ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

DADOS DA EMPRESA
Aditive Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda
CNPJ 31.774.395/0001-03
Endereço: Rua Dr. George Washington Glavão Nogueira, 534 - Jd. do Vale, Guaratinguetá
São Paulo - SP
Fone: (11) 2375-9382
Site: www.aditivesuaobra.com.br
Responsável Químico: Edson Paulino de Oliveira / CRQ: 04.492257
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