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DEFINIÇÃO
FIXMASSA é um super aditivo capaz de proporcionar excelente liga, ótima plasticidade,
perfeita aderência e menor permeabilidade da argamassa mesmo quando preparada com
areia fina.
FIXMASSA quando utilizado em argamassa de reboco com areia fina elimina o aparecimento
de fissuras de retração e dispensa o uso de chapisco na maioria dos casos.
APLICAÇÕES
Argamassa de assentamento
Argamassa de reboco com areia fina ou média
Argamassa para regularização de pisos
Argamassa de enchimento
VANTAGENS
Excelente liga e plasticidade
Elimina fissuras de retração da argamassa
Ótima aderência dispensando o uso do chapisco na maioria dos casos*
Maior resistência a compressão
Não queima a mão
Não precisa “curtir” e o sarrafeamento é imediato
Dispensa o uso da cal ou saibro
PREPARO DA SUPERFÍCIE
1. O local deve estar limpo, firme e sem partículas soltas
2. Remova resíduos de óleo, desmoldante ou qualquer material contaminante ou mau
aderido
3. Umedeça a superfície sem saturar
APLICAÇÃO DO PRODUTOPER ADITIVO PARA ARGAMASSA DEAMENTO
1. Dilua o FIXMASSA com parte da água de amassamento conforme dosagem indicada
2. Adicione na betoneira o cimento e a areia conforme traço necessário
3. Adicione a água com FIXMASSA
4. Complete com água limpa até obter o ponto ideal de trabalho
5. Misture por 3 minutos para perfeita homogeneização
TRAÇOS RECOMENDADOS
REBOCO INTERNO OU EXTERNO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
Proporção de cimento e areia: Até 1:6 Proporção de cimento e areia: Até 1:7
PRECAUÇÕES DE USO
Recomendamos ensaios na obra para determinação do traço específico
Para reboco é indispensável estar com a base úmida antes do lançamento da argamassa
* Superfícies impermeabilizadas ou muito lisas deveram receber chapisco prévio com ou
sem aditivo.
RENDIMENTO
500 ml para cada 25 kg de cimento
CARACTERÍSTICAS
COR
Branco leitoso
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DENSIDADE:
1,01 g/cm³
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Polímeros acrílicos e aditivos super plastificante

XMASSA

SUPER ADITIVO PARA ARGAMASSA DE REBOCO E ASSENTAMENTO
ARMAZENAGEM
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.
EMBALAGENS
Sache de 500 ml
SEGURANÇA
Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.
PRIMEIROS SOCORROS
INGESTÃO:
Não provoque vômito. Procure um médico.
CONTATO COM A PELE:
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um
oftalmologista.
INALAÇÃO:
Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação.
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de
saúde mais
próximo.
VALIDADE
12 meses sem violação da embalagem.
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