
Facilita a incorporação de micro-partículas de ar, distribuídas de modo uniforme na argamassa ou 
concreto, tornando-o leve, coeso, homogêneo e fluído. O produto tem ação super fluidificante, inibe 
corrosão da armadura e retração por secagem, aumenta a resistência à compressão e abrasão do concreto 
leve.

Descrição

Vantagens

• Polímero adicionado direto em betoneira ou caminhão-betoneira;

• Concreto com baixo custo de produção;

• Concreto com baixo índice de absorção de água;

• Concreto com ótima resistência mecânica, tração, compressão e abrasão;

• Parede com excelente isolamento térmico e acústico.

Ntec Fluid Air 200
Polímero para Concreto Leve Armado, Fluído

Ficha técnica

Produção de concreto leve armado, fluído:

•  Construção de alvenaria estrutural monolítica até 2 pavimentos;

• Fechamento de vãos de casas, edifícios, escolas, hospitais, creches, quando combinado com 
estruturas em aço e outros tipos de pré-fabricados.

Utilização

Embalagens

Balde de 5 L, Balde de 18L e  Tambor de 200 Kg.

Características

Aspecto: Líquido, média viscosidade

Cor: Marrom claro

PH: 6,0 a 8,0



Procedimentos

1 - Produção do concreto leve armado, fluído em caminhão-betoneira

1.1 - IMPORTANTE: Receber o concreto usinado com slump 3 a 6 cm de abatimento.

1.2 - Adicionar 3,0 l/m³ de Ntec Fluir Air 200 no balão do caminhão - betoneira e bater com a 
velocidade máxima do caminhão (≥16 giros /min.). O tempo de batida será em função da eficiência do 
caminhão betoneira, conforme tabela abaixo para adição de 3,0l de Ntec Fluid Air 200 m³:

 Volume  Tempo de batida (aprox.)  Densidade (Kg/m³)

 4,0m³   5 min     1900 -- 2000

 4,5m³   6 min     1900 -- 2000

 5,0m³   7 min     1900 -- 2000

 5,5m³   8 min     1900 -- 2000

 6,0m³   9 min     1900 -- 2000

 6,5m³   10 min     1900 -- 2000

1.3 - Após o tempo de batida, desligar o caminhão e retirar amostra para medir a densidade, que 
deverá estar entre 1900 e 2000 Kg/m³. Caso necessário, bater por mais tempo.

2 - Ajuste de slump para bombeamento (26+2cm)

Após obter a densidade entre 1900 e 2000 Kg/m³, adicionar ≥ 1 litro de Ntec Fluid SR100, por m³ de 
concreto (diluir 1 litro de Ntec Fluid SR100 para cada litro d’água) e bater lentamente mais ou menos 3 
minutos sob baixa rotação. Em seguida medir slump que deverá estar com 26 ± 2cm de abatimento. Caso 
necessário, adicionar água para ajustá-lo com 26 ± 2cm de abatimento.

OBS: Cálculo de Medição da Densidade (válido para todos os casos):

 D = M (Massa do concreto menos peso recipiente)

     V (Volume do recipiente)

Tirar amostras para controle de qualidade do concreto: teste de resistência à compressão.

Quando a amostra estiver com densidade < 1900 Kg/m³, corrigir da seguinte forma: acrescentar 
matéria seca (cimento + areia lavada + brita) na proporção de mais ou menos 10% do volume inicial do 
traço original. Se precisar, acrescentar água. Bater sob baixa rotação até homogeneização. Medir nova- 
mente a densidade.

Atenção: No canteiro de obras, trabalhar sempre com aproximadamente 2/3 da capacidade 
volumétrica da betoneira ou caminhão - betoneira (com base no traço padrão, antes da expansão). Isto 
favorecerá a incorporação de ar e ainda evitará que transborde o concreto, com o aumento do seu volume.

OBS: O Ntec Fluir Air 200 poderá ser adicionado em outros traços de concreto ou argamassa.

Importante sobre a Cura: Para melhor desempenho do concreto, recomenda-se molhar o local por 3 
dias, no mínimo 3 vezes ao dia
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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.

12

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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