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argamassa estabilizada 

Vantagens

o que é?

Para o produtor:
� Produção em centrais dosadoras;
� Processo de produção controlada;
� Garantia e conformidade dos insumos empregados

Para obra:

É uma argamassa úmida composta por cimento, areia, água, aditivos químicos e eventualmente cal hidratada e 
adições. Quando aplicada sobre um substrato tem o comportamento similar ao das argamassas convencionais 
atendendo as especificações da norma NBR 13281:2005

Áreas de aplicação: Argamassa para Reboco interno e externo,  Argamassa para Assentamento de vedação; 
Argamassa para enchimentos e Argamassa para contra piso. 

 Produção em usina transporte armazenamento aplicação

argamassa em obra argamassa estabilizada
estocagem Baias para insumos Caixas especiais

desperdício Perdas de estoque, transporte, manuseio Tendência baixa

Gestão Constante monitoramento Programação

Local de produção Área grande Mesmo do estoque

transporte Compete com os demais insumos da obra Pode ser programada

Instalações Centralizadas Sem necessidade 

Manutenção Obra Obra / Fornecedor

Controle de traço Difícil Processo Industrial

Mão de obra Grande Quantidade O mínimo necessário
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PowerMix 411 / PowerMix 415 / PowerMix 420
Aditivo incorporador de ar de alto desempenho específico para argamassa estabilizada, que permite a manutenção da quantidade 
de ar estável por até 72 horas.

 
PowerMix 220 / PowerMix 225 / PowerMix 230
Aditivo inibidor de hidratação que permite a estabilização da argamassa por até 72 horas.

 
PowerMix aC 1000
Aditivo à base acrílica que melhora a aderência da argamassa ao substrato, e diminui a taxa de evaporação. Também indicado para 
a produção de argamassa para chapisco.

 
PowerMix VMa
Aditivo modificador de viscosidade que permite produzir uma argamassa mais homogênea e estável com melhor reologia  
e bombeabilidade.

estabilização do ar incorporado no Cimento CP II F

A MC-Bauchemie, empresa especializada em químicos para construção, traz uma linha completa de aditivos para 
argamassa estabilizada, com inovações em tecnologias que permite ao produtor oferecer soluções diferenciadas que 
aumentam a sustentabilidade no setor da construção civil. A utilização desta tecnologia melhora o planejamento, a 
organização do canteiro de obra, produtividade, otimização do espaço e equipamentos.

Linha de produtos MC para produção de argamassa estabilizada
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A MC, multinacional alemã com mais de 55 anos de experiência e atuação em 35 países, 
é um dos maiores e mais conceituados fabricantes  de produtos químicos para construção. 
No Brasil desde 2001 a empresa conta com 2 fábricas em território nacional e está presente 
nos principais projetos do país, com soluções para construção, recuperação e proteção de 
estruturas. 

Um simples produto pode ter papel crucial no sucesso da construção ou recuperação de um projeto. Sua má 

utilização ou especificação podem provocar problemas para a estrutura e sobretudo para as vidas envolvidas. 

É por isso que cuidamos para que no final tudo dê certo. Estamos sempre ao seu lado desenvolvendo soluções 

especiais com o mais alto padrão de qualidade, proporcionando assessoria, treinamento e suporte. Porque para 

nós construir é coisa séria. MC. Construir é cuidar.
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CEP: 06730-000 

Tel: +55 (11) 4158-9158 

Filial Pernambuco 
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Tel: +55 (81) 3253-8400

info@mc-bauchemie.com.br 
www.mc-bauchemie.com.br


