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DEFINIÇÃO
MEGABLOCK é aditivo um incorporador de ar e plastificante para blocos e peças prémoldadas, aumentando a resistência mecânica e melhorando o acabamento.
APLICAÇÕES
Blocos de concreto
Pisos intertravados
Peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca)
Tubos de concreto
VANTAGENS
Aumenta a resistência inicial e final do cimento
Economiza de 10 a 15 % no traço de cimento
Economia na água de amassamento
Melhora o acabamento
Aumenta a coesão
Diminui sensivelmente a permeabilidade das peças
Evita a retração, trincas e perdas
Diminui o atrito dando maior durabilidade as formas
Compatível com todos os tipos de cimento;
Aumenta a durabilidade do produto final
Não é detergente
PREPARO DO PRODUTO
Misture bem antes de usar.
APLICAÇÃO DO PRODUTO
Adicione o MEGABLOCK em parte da água de amassamento e adicione a
betoneira/masseira.

Aditivo plastificante para artefatos de cimento
PRECAUÇÕES DE USO
Cuidado ao adicionar o restante da água à massa, pois o MEGA BLOCK reduz
sensivelmente o fator A/C
(água/cimento).
RENDIMENTO
10 ml/kg de cimento.
CARACTERÍSTICAS
COR
Líquido viscoso azulado.
DENSIDADE
1,01 a 1,03 g / cm³.
pH
7,5 a 8,5
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Ácido sulfônico, silicato, aditivos e corantes.
ARMAZENAGEM
Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais.
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EMBALAGENS
50 L
200 L
SEGURANÇA
Utilizar 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. Em caso de maior irritação, procure um
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médico.

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
24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935
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