
Fluid Lit é um aditivo concentrado que proporciona ótima liga e trabalhabilidade às argamassas e 
rebocos. Por ser líquido, Fluid Lit facilita o trabalho, proporcionando economia de material, rapidez na 
execução e excelente acabamento do serviço. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior 
aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com Fluid Lit não 
precisam ser curtidas. Por serem isentas de cal, as argamassas preparadas com Fluid Lit não se destacam, 
mesmo quando aplicadas em porões e em outros locais de pouca ventilação, podendo inclusive receber 
pinturas impermeáveis. Reduz o atrito entre as partículas da argamassa, diminuindo a quantidade de água 
necessária para proporcionar trabalhabilidade. Tem efeito plastificante e estabilizador, deixando as 
argamassas com consistência mais plástica. Confere maior rendimento, além de eliminar bastante perdas. 
Sua estocagem, em embalagens plásticas e simples, segura e econômica, ocupa muito pouco espaço na 
obra.

Descrição

Campos de Aplicação

 Argamassas de assentamento e reboco.

Preparo do produto

Diluir Fluid Lit  na água de amassamento, conforme a dosagem indicada

Ntec Fluid Lit
Aditivo Superplastificante para argamassa

Ficha técnica
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Aplicação

Fazer a mistura da argamassa, de preferência em betoneira, utilizando para isso sempre areia média 
e limpa.

Traços Recomendados
Cimento:areia
Assentamento..................................................................até 1:8
Revestimento interno e externo ........................................até 1:6

Balde de 1L, 18L e 200L

Embalagens



100 ml/saco de cimento (50 kg).

Consumo aproximado

Densidade: 1,01 g/cm3
Aparência: líquido escuro, isento de cloretos
Composição básica: resinas naturais

Características
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Ntec Fluid Lit Aditivo Superplastificante 
para argamassa

As informações contidas neste boletim servem como orientação. Não há nenhuma garantia expressa ou implícita quanto aos resultados obtidos com o uso do 
produto, isolamento ou em formulações, em operações que não estejam sob nosso controle direto.

Armazenagem

Estocar em local 
bem ventilado e 
em sua 
embalagem 
original sempre 
fechada.

Evitar lugares 
onde ocorra 
incidência de luz 
e calor.

Evitar variações 
extremas de 
temperatura.

Estocar por no 
máximo 12 
meses.

Em caso de 
vazamento, 
absorver resíduos 
com terra ou 
areia, recolher e 
incinerar em 
aterro sanitário.
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Segurança

Apresenta baixo 
risco à saúde, 
porpem, evitar 
contato excessivo 
com a pela.

Em caso de 
contato com os 
olhos, lavar com 
água corrente.

Usar luvas de PVC
ou látex.

Usar óculos de 
segurança.

Em caso de 
insgestão, 
provocar vômito, 
tomar bastante 
água e procurar 
um médico.
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