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Descrição
O ADITIVO REBOCO R-321 foi desenvolvido para substituir a cal e outros aditivos utilizados no
preparo de massa de reboco e massa de assentamento.
Características
Possui propriedade hidrorepelente, com alto poder de aderência, aumentando a resistência,
melhorando a trabalhabilidade e praticamente elimina as fissuras de retração no reboco.
Composição
Cargas minerais e aditivos especiais.
Utilização
É indicado para massas de reboco e massa de assentamento.
Cor
Branca.
Rendimento
O rendimento do ADITIVO REBOCO R-321 é de 1 kg por saco de cimento na proporção de 1:3
(cimento x areia).
CIMENTO
Massa de reboco
1 sc de 50 kg
Massa de assentamento 1 sc de 50 kg

AREIA
40 pás ou 8 baldes (18 litros)
40 pás ou 8 baldes (18 litros)

Aditivo R-321
1 kg
1 kg

Preparo do produto
Preparar a massa em betoneira colocando primeiramente a água (90% do total necessário).
Adicionar o ADITIVO REBOCO R-321 junto com a água. Em seguida colocar o cimento e após
acrescentar a areia, deixando bater por 5 minutos, adicionando água até obter o ponto desejado.
Em caso de uso de areias muito finas, aumentar a proporção de cimento, podendo chegar a 1:2
(cimento x areia).
Não exceder a dosagem do aditivo conforme indicado na tabela.
Não adicionar outro tipo de aditivo.
Aplicação
Aplicar a massa preparada normalmente, conforme o modo tradicional de aplicação.
Atende a norma NBR: 11768.
Armazenamento
Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.
Validade
Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.
Limpeza
A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não
estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.
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Embalagem
O produto é comercializado em embalagens de 1 kg e 5 kg.
Manuseio e segurança
Manter as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças e animais. O ADITIVO REBOCO
R-321 não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso
de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxilio médico imediatamente. Quando
houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme
hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar
auxílio médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos
competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e
luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.
Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de
aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem
do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das
condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao
rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso
departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações nesta boletim sem aviso prévio. O usuário dos
produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o
boletim técnico dos produtos.

Selamix Impermeabilizantes Ltda
Rua Helmuth Kanzler, 571
Cep: 89.275-000 Schroeder-SC

Divisão

IMPERMEABILIZANTES

Fone: 47 3374 1447
selamix@selamix.ind.br
www.selamix.ind.br

