
poliméricas para concreto

aDiÇÕes



O Grupo Construquímica
O Grupo Construquímica é uma multinacional de origem Americana que atua há mais de 10 anos no mercado 
Brasileiro da construção civil, produzindo e comercializando soluções para os mais diversos tipos de apli-
cações. Com uma equipe de P&D focada em desenvolver e nacionalizar soluções mundialmente consagradas, 
o Grupo Construquimica oferece ao mercado nacional uma gama de produtos que atende às mais rígidas nor-
mas de qualidade e de desempenho.

As linhas de produtos da Construquímica (Fibras Estruturais, Microfibras, Endurecedores Superficiais, Agen-
tes de Curas, Aditivos modificadores de concreto e Adições Poliméricas) são utilizadas e recomendadas pelos 
principais consultores e projetistas estruturais do país, formando assim um portfólio de obras realizadas com 
as maiores construtoras do Brasil.

Clientes finais reconhecidos internacionalmente pela qualidade de seus produtos, como AMBEV, Nestlé, 
Bridgestone, Carrefour, DHL, Embraer, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Liebherr, Mann, Michelin, VW, 
Petrobrás, Pirelli, Procter & Gamble, Renault,  Toyota, Wal Mart, entre outras, já utilizaram nossos produtos 
em obras no Brasil e na América Latina e obtiveram o resultado esperado em seus projetos.

Além do suporte de respeitados fornecedores mundiais, que garantem a qualidade de nossos produtos, o 
Grupo Construquímica tem o compromisso de prover aos nossos clientes e parceiros, as melhores soluções do 
mercado, excedendo às expectativas e garantindo a total satisfação em seus projetos e obras.

aDiÇÕes poliméricas
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Há mais de quatro décadas, polímeros acrílicos começaram a ser utilizados em matrizes cimentícias e continuam sendo 
foco de estudos em toda parte do mundo em seus mais diversos tipos de uso. Mais recentemente, os aditivos redutores de 
retração (SRAs – Shrinkage-Reducing Admixtures) deixaram de ser conteúdo exclusivo de estudos laboratoriais e ganharam 
às ruas, tornando-se comercialmente viáveis. Originalmente introduzidos no Japão na década de 1980 (Sato 1983), estes 
materiais se tornaram comuns  nos EUA no final de 1990 (Folliard e Berke 1997). Geralmente desenvolvidos para reduzir a 
tensão superficial da água de amassamento, tais aditivos reduzem em 50% ou mais a retração gerada pelo excesso de água 
disponível na mistura cimentícia após seu endurecimento.
 
Outros campos de utilização como agentes de ponte de aderência, agentes de cura, redutores de permeabilidade, protetores 
superficiais e outras tantas aplicações, fazem dos polímeros um grande aliado na principais aplicação da construção civil.
 
Seu uso na produção de concretos e argamassas proporciona melhora significativa de diversas propriedades, tais como: 
      
• Aderência nos pontos de ligamento entre um concreto pré-existente e um concreto novo;
• Resistência à carbonatação;
• Retração por secagem e autógena;
• Acabamento superficial;
• Redução de permeabilidade;
• Aumento da durabilidade das armaduras, graças à proteção superficial das mesmas;
• Maior resistência às intempéries e aos raios UV.
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Acrilon®
Acrilon é uma dispersão polimérica, cuja função é reduzir 
a retração por secagem de misturas cimentícias, evitando 
fissuração devido a esse fenômeno. Diminui a permeabilidade 
do concreto, não alterando sua resistência mecânica.

principais VantaGens

• Reduz a retração por secagem e fissuração 
do concreto;
• Diminui a permeabilidade;
• Facilita o processo de acabamento;
• Confere melhor trabalhabilidade às 
misturas cimentícias;
• Não altera a resistência mecânica do 
concreto nas dosagens indicadas;
• Aumenta a aderência entre o concreto e 
sua base;
• Baixa emissão de compostos orgânicos 
voláteis.

emBalaGem
Bombonas de 30 e 220 litros.
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Referência
Acrilon 0,50%

campos De aplicaÇÃo

• Pisos e lajes de concreto;
• Pavimentos;
• Elementos pré-fabricados;
• Concreto com grandes áreas 
expostas ao ambiente.

Mais recentemente, os aditivos redutores de retração (SRAs – Shrinkage-Reducing Admixtures) deixaram de ser 
conteúdo exclusivo de estudos laboratoriais e ganharam às ruas, tornando-se comercialmente viáveis. Originalmente introduzidos 
no Japão na década de 1980 (Sato 1983), estes materiais se tornaram comuns  nos EUA no final de 1990 (Folliard e Berke 1997). 
Geralmente desenvolvidos para reduzir a tensão superficial da água de amassamento, tais aditivos reduzem em 50% ou mais a 
retração gerada pelo excesso de água disponível na mistura cimentícia após seu endurecimento.

moDo De aplicaÇÃo

Utilizar Acrilon® na dosagem de 0,50% sobre 
a massa de cimento (substituir parte da água 
de amassamento pela quantidade do aditivo). 
Adicioná-lo diretamente na betoneira, após 
homogeneização dos outros componentes. 
Misturá-lo por um período de 1 a 3 minutos, 
até completa homogeneização.
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Acrilbond®  Aderência
Adesivo acrílico de alta eficiência, cuja função é aumentar a aderência 
de chapiscos e overlays de baixa espessura.

Imperflon® Sealer
Revestimento impermeabilizante monocomponente, composto de resinas 
acrílicas e cargas minerais. Forma uma barreira contínua, semi-flexível e 
com alta aderência, podendo ser aplicado em concreto, argamassa, alvenaria 
e pedras naturais.
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moDo De aplicaÇÃo
Para o início da execução do capeamento, 
a superfície que receberá o produto deve 
estar limpa, sem pó e isenta de óleos, 
graxas e resíduos de desmoldantes. Além 
disso, para melhores resultados, deve-se 
promover pontos de aderência mecânica. 
Recomenda-se um fresamento ou api-
coamento, com posterior aspiração, para 
deixar sua superfície áspera e sem re-
síduos de poeira. Para finalizar o preparo, 
saturar toda a superfície com água evitan-
do a formação de poças. Dessa forma, a 
eficiência do produto será aprimorada. A 
aplicação do Acrilbond® Aderência deve 
ser realizada com bomba pulverizadora 
costal ou rolo, e o produto deve estar di-
luído em água na proporção 1:1. Devido à 
sua rápida secagem (cerca de 5 minutos), 
a nova camada de concreto ou argamassa 
deve ser aplicada logo após a aspersão do 
produto.

consUmo/renDimento
Rendimento estimado: 12 a 15m²/litro. 

emBalaGem
Bombonas de 30 e 220 litros.

campos De aplicaÇÃo

•  Pisos e lajes de concreto que receberão overlays;
•  Superfícies que receberão chapiscos.

principais VantaGens
• Aumenta a aderência entre concretos novos e antigos;
• Não reemulsionável;
• Diminui a permeabilidade do substrato;
• Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

principais VantaGens
• Monocomponente;
• Fácil aplicação;
• Alta aderência ao substrato;
• Alta capacidade de impermeabilização;
• Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

moDo De aplicaÇÃo
O Imperflon® Sealer deve ser aplicado em 2 ou 3 demãos 
cruzadas, com o auxílio de rolo ou trincha. Distribuir o 
produto uniformemente, formando uma barreira com 
espessura homogênea. Aguardar entre 2 e 4 horas para 
aplicação da demão posterior.

campos De aplicaÇÃo
• Concretos e argamassas;
• Alvenaria;
• Pedras naturais e revestimentos cerâmicos (antes do 
assentamento);
• Superfícies com infiltração de umidade.

consUmo/renDimento
Rendimento estimado: 2,5 a 3,5m²/kg. 

emBalaGem
Baldes de 20 Kg.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície que receberá este composto de 
cura deve estar limpa, sem pó e isenta de óleos, 
graxas e resíduos de desmoldantes. 



Rua Dr. Cândido Espinheira, 396 - CJ 93/94 - CEP: 05004-000 - São Paulo - SP
Tel. (11) 4231-5522 - sac@construquimica.com.br

www.construquimica.com.br


