Massimax graute ( 8 MPA)

É um graute industrializado, pronto para uso, que requer apenas a adição da quantidade correta
de água para a obtenção de um material fluido destinado ao grauteamento de seções confinadas.
■ Grauteamento e fixação de bases de equipamentos e máquinas de pequeno porte.
■ Preenchimento de vazios com espessuras entre 20 até 60 cm.
■ Reparos localizados em pisos de concreto.

Cimento Portland, agregados minerais, aditivos especiais e fluidificantes.
Não é necessário adicionar nenhum componente além de água.

Empilhamento máximo: 10 sacos.

90 dias.

■ Facilidade de aplicação, podendo ser vertido por gravidade.
■ Autoadensável.
■ Baixa permeabilidade e retração controlada.

TEMPO PARA USO O tempo máximo de utilização do produto é de 1 hora, contada a partir do início
da mistura. Durante este período não deve ser adicionada água ou qualquer outro produto.
Ultrapassado o tempo de 1 hora, o graute deverá ser descartado.
Cura: Em dias quentes (temperatura acima de 30 °C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de
40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e
quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água
em intervalos de 1 a 2 horas durante um período mínimo de 24 horas.

A operação de lançamento do produto deve ser contínua, sempre por uma das extremidades do
elemento estrutural. Sobre o substrato saturado e seco, verter o graute por meio da menor distância
de percurso possível até o preenchimento total da seção em questão.

RENDIMENTO Em média 2000 kg/m3, variando em função da aplicação. Não está considerado neste
valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.
LIMITAÇÕES Não utilizar em áreas maiores que 1m2; Não utilizar no preparo de concretos ou
qualquer outro tipo de serviço, como fundações.

■ Utilize equipamento de proteção, como óculos e luvas de borracha.
■ Se necessário, use máscara tipo P1.
■ Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
■ Se houver algum tipo de irritação, procure atendimento médico.
■ Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico.
■ Em caso de ingestão, procure imediatamente o atendimento médico.
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