
 

 

 

Descrição

ADIMENT proporciona um sensível efeito de diminuição do atrito entre agregados e

cimento, permitindo uma grande redução na água de amassamento.

Proporciona concretos com ótimas características como:

- alta resistência inicial e final;

- autonivelamento, possibilitando um rápido lançamento e dispensando

praticamente o adensamento;

- ótima aderência à armadura;

- excelente acabamento (ideal para concreto aparente);

- alta densidade e impermeabilidade.

ADIMENT reduz a tensão superficial da água, fazendo com que as moléculas de

água tenham menor coesão e, portanto, capacidade de aumentar sua superfície de

contato (maior molhabilidade) e poder de penetração no gel do cimento. É isento de

cloretos.

ADIMENT permite a redução do consumo de água, em até 30%, melhorando a

plasticidade do concreto, o que possibilita obter um ganho de 100% à 250% nas

resistências mecânicas (3, 7 e 28 dias), em comparação com o concreto padrão

(sem o uso do aditivo).

Aplicação

Campos de Aplicação

- Concretagem de edifícios, pavimentos, pontes, reservatórios e silos.

- Concreto bombeado, pré-moldado e protendido.
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- Concretagem para armaduras densas.

- Concreto de alto desempenho, com sílica ativa (microsílica).

Modo de usar

Aplicação

ADIMENT pode ser empregado basicamente de duas maneiras: reduzindo a parte

da água, para alcançar resistências maiores, ou mantendo a quantidade de água

inalterada para obter alta fluidez.

Adicionar ADIMENT à água de amassamento imediatamente antes do lançamento

do concreto, pois o efeito do produto decai em aproximadamente 30 minutos.

Misturar por 5 minutos, no mínimo, em betoneira.

Embalagens

Balde de 20 kg

Granel

Tambor de 200 kg

Consumo aproximado

0,5 a 1,5% sobre a massa de cimento.

Em caso de necessidade, o produto pode ser redosado sem perda significativa de

resistência.

Características

Densidade: 1,12 g/cm

3

Aparência: Líquido incolor, isento de cloretos

Composição básica: resina melamina-formaldeído

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

crianças e animais e longe de fontes de calor.
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Atenção

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições

da obra, para determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com

o cimento a ser usado.

Não lançar ADIMENT sobre os agregados/cimento ainda secos.

ADIMENT pode ser usado em conjunto com CEMIX, CEMIX 2000, CEMIX AIR,

RETARD e RETARD VZ.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.
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