ADI-FIXE 200
Aditivo promotor de aderência para
argamassas e chapiscos
Função:
ADI-FIXE 200 é um adesivo à base do polímero de Estireno-Butadieno (SBR) para concretos e
argamassas. Quando adicionado em argamassas de reboco, argamassas de revestimento e
chapiscos proporciona o aumento da aderência em diversos tipos de substrato. É especialm ente
utilizado como adesivo em argamassas de aderência e pastas de cimento para a criação de camada
de aderência entre o substrato e a argamassa de revestimento. É também utilizado como aditivo em
argamassas normais pois promove o aumento da aderência e a consistência aerada. Além disso,
proporciona elasticidade, compacidade e aumento das resistências mecânicas.
O uso de ADI-FIXE 200 também é recomendado para a execução de reparos de alvenaria e concreto
aparente, cola para argamassa de assentamento, cola para tintas em pó, entre outros. ADI-FIXE 200
é compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É um aditivo líquido,
pronto para uso e isento de cloretos.
Dosagem / Aplicação:
As argamassas contendo ADI-FIXE 200 devem ser aplicadas sobre superfícies firmes, limpas (sem
partículas soltas, resíduos de óleos, graxa, desmoldantes...) e não muito lisas (escovar para provocar
ranhuras). Umedecer moderadamente a superfície antes da aplicação. ADI-FIXE 200 deve ser
adicionado à água de amassamento e a argamassa deve ser preparada de acordo com as
recomendações abaixo:
UTILIZAÇÃO COMO ADESIVO: Aplicar a argamassa ou pasta de cimento na superfície úmida
esfregando com vassourão (pisos) ou na forma de chapisco (paredes e tetos).
Cimento : Areia Média = 1 : 2
ADI-FIXE 200 : Água = 1 : 2
UTILIZAÇÃO COMO ADITIVO: Para argamassas de consistência normal.
Cimento : Areia = 1 : 3
ADI-FIXE 200 : Água = 1 : 4
Especificações do Produto:
Aspecto / Cor: Líquido / Branco
pH: 9,00 ± 1,00
Massa específica: 1,000 ± 0,020 g/cm³
Embalagem / Estocagem / Validade:
ADI-FIXE 200 é fornecido a granel, em bombonas plásticas / tambores de 200L, 50L ou 20L. Deve
ser estocado em suas embalagens originais em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo
de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.
Recomendações de Segurança:
Ao manusear ADI-FIXE 200 deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI´s): luvas,
óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a
pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar este produto,
recomenda-se consultar a sua FISPQ.
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