ADI-JATE SL
Acelerador de pega para concreto projetado – tipo APP

Função:
ADI-JATE SL é um aditivo acelerador de pega para argamassas e concretos projetados via seca ou
úmida, em paredes de túneis escavados, proteção de taludes e de encostas contra deslizamento s
de terra.
É compatível com maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É líquido, pronto
para uso e isento de cloretos. Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11768:2019 – tipo APP.
Benefícios:
•
•
•
•
•
•

Aceleração no tempo de pega e endurecimento.
Aumento da aderência.
Redução do índice de reflexão (ricochete).
Aumento das resistências iniciais.
Redução da permeabilidade.
Não causa oxidação das ferragens.

Dosagem / Aplicação:
A dosagem recomendada do aditivo ADI-JATE SL é de 3 a 8 litros de aditivo para cada 100 Kg de
ligante total1. Recomenda-se a execução de ensaios em laboratório para a determinação do teor
ideal de aditivo.
O aditivo ADI-JATE SL é adicionado ao concreto de acordo com a técnica de projeção adotada pel o
departamento técnico da obra.
1

Ligante total compreende cimento Portland e adições minerais definidos na ABNT NBR 12655, que são considerados no
cálculo da dosagem do aditivo.

Especificações do Produto:
Aspecto / Cor : Líquido Incolor
Massa específica: 1,400 ± 0,020 g/cm³
Embalagem / Estocagem / Validade:
O aditivo ADI-JATE SL é fornecido em bombonas plásticas ou tambores de 200L. Deve ser estocado
em suas embalagens originais e intactas 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 o aditivo ADI-JATE SL 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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