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ADI-MASSA 10 LG 
Aditivo retentor de água para argamassa 

 

 

Função: 
 

ADI-MASSA 10 LG é um aditivo retentor de água para argamassas a base de polímeros de éter de 
celulose. Atua na argamassa reduzindo a perda de água para o substrato e para o ambiente, promovendo 
a sua liberação controlada para garantir a hidratação do cimento. Além disso, aumenta a coesão 
beneficiando o bombeamento das argamassas.  

É recomendado para a fabricação de argamassas dosadas em central, argamassas para revestimento 
interno e externo e argamassas de alvenaria em geral. É especialmente indicado argamassas projetadas 
e/ou quando os agregados sofrem de deficiência de finos.  

É compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É um produto sólido 
em pó e pronto para uso.  

 
 

Benefícios: 
• Aumenta a retenção de água. Melhora a coesão e o bombeamento das argamassas. 

• Corrige a deficiência de finos no agregado. 

• Melhora o rendimento, a trabalhabilidade e o acabamento da superfície. 

• Reduz a exsudação e segregação. 

• Redução da permeabilidade. Redução da retração e fissuras plásticas. 

 
 

Dosagem / Aplicação: 
A dosagem recomendada do aditivo ADI-MASSA 10 LG é de 200g a 800g por m³ de argamassa. 
Recomenda-se a execução de ensaios prévios em laboratório, iniciando os testes com a dosagem de 
500 g/m³ e assim determinar do teor ideal de aditivo.  

ADI-MASSA 10 LG deve ser adicionado diretamente nos componentes secos da argamassa, em sua fase 
inicial de mistura. Seu tempo de mistura é de 5 minutos para sua homogeneização, seguido de mais 5 
minutos após a adição da água de amassamento. 

ADI-MASSA 10 LG pode ser utilizado juntamente com outras linhas de aditivos da ADITIBRAS, desde 
que seja recomendado pelo departamento técnico da empresa e os aditivos sejam adicionados 
separadamente à argamassa. 

 
 

Especificação:    Aparência: Sólido em pó de coloração branca a levemente amarelada. 

 
 

Embalagem / Estocagem / Validade: 
ADI-MASSA 10 LG é fornecido em caixas contendo 10 Kg de produto. 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 o aditivo ADI-MASSA 10 LG 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. 

 


