
Proporciona excelente redução do fator A/C 
(água/cimento).

Aumento do módulo da elasticidade

Reduz a permeabilidade

Aumenta a resistência a compressão axial e 
final

Compatível com todos os tipos de cimento 
Portland.

Reduz a exsudação e a segregação.

Descrição

Ntec Fluid SR100
Aditivo Superplastificante para Concreto

Ficha técnica

Grout;

Argamassa armada;

Micro concreto;

Reservatório;

Fundação;

Vigas e colunas;

Piso industrial;

Lajes e radier.

Utilização

Não interfere na pega do concreto;

Aumenta a resistência do concreto: tração, compressão e abrasão

Aumenta a fluidez, melhorando o espalhamento, nivelamento e acabamento do concreto;

Melhora a fluidez do concreto.

Vantagens

Adicionar 0,5% a 1,2% de Ntec Fluid SR100 sobre o peso do cimento. Estas dosagens são orientativas, 
sendo imprescindível a realização de testes laboratoriais e/ou de campo.

Importante:

Ajuste do slump do concreto leve (26 ± 2cm) para bombeamento;

Cura - Para melhor desempenho do concreto, recomenda-se cura química (com o produto Ntec Cura - 
Ver boletim técnico) ou cura úmida, no mínimo 5 (cinco) vezes ao dia, por um período de 7 (sete) vezes ao dia.

Dosagem



Aspecto: Líquido, baixa viscosidade

Cor: Marrom

Densidade: 1,100 a 1,250 g / cm³

Encontrada nas embalagens:

- Balde plástico 1L, 3,6L, 12L, 18L, 200Kg

Características

Ficha Técnica

Ntec Fluid SR100
Aditivo Superplastificante 

para Concreto

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.
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Segurança

Apresenta baixo 
risco à saúde, 
porém, evitar 

contato excessivo 
com a pele.

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

Usar luvas de PVC

ou látex.

Usar óculos de 
segurança.

Em caso de 
ingestão, 

provocar vômito, 
tomar bastante 
água e procurar 

um médico.
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