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PRODUTO  

FLUCRETE
®
 773 é um aditivo líquido para concreto de última 

geração, composto de policarboxilato de alto desempenho, Indicado 
para aplicações onde necessite de “slump” mais elevado com menos 
consumo de água.  Através do poder de alta fluidificação, obtém-se 
grande resistência inicial sem alterar as características originais do 
concreto.  FLUCRETE

®
 773 pode ser utilizado com todos tipos de 

cimento Portland, atendendo as normas NBR 11768/92 (tipo- SPII N) 
e ASTM C494 (Tipo F). 

 
APLICAÇÕES 
- Concretagens de lajes e vigamentos; 
- Barragens e rodovias; 
- Concreto protendido; 
- Concreto de alto desempenho; 
- Cabos de protensão, entre outros.  
 
BENEFÍCIOS 
- Compatível com todos os tipos de cimento Portland; 
- Redução de água (40% aproximadamente); 
- Grande fluidez; 
- Concretos mais duráveis; 
- Facilidade na aplicação; 
- Concreto com baixa retração plástica; 
- Melhor permeabilidade; 
- Acabamento mais perfeito sem porosidade; 
- Elevada resistência mecânica; 
- Isento de cloretos; 
- Evita entupimento de bombas; 
- Melhor trabalhabilidade. 
 

MODO DE USAR 
Fazer uma pequena solução de FLUCRETE

®
 773 em água e depois 

de um a dois minutos adicione sobre o concreto que está na 
betoneira.  Após adicionar sobre o concreto, bater no balão do 
caminhão ou betoneira por 5 minutos em baixa rotação até o final do 
bombeamento. 
 

CONSUMO 
Concreto Fluído: 0,40% á 1,80% sobre o volume do cimento ou 
(0,40 a 1,80 Kg para cada 100 Kg de cimento Portland. 
Concreto Plástico/Bombeado: 0,30% á 1% sobre o volume do 
cimento ou (0,30 a 1 Kg para cada 100 Kg de cimento Portland. 
 

CARACTERÍSTICA 
Aparência: Líquido aquoso levemente amarelado 
Composição: Solução de Policarboxilato 
 

INCOMPATIBILIDADE: FLUCRETE
®
 773 é incompatível 

com os aditivos da linha (Base Naftaleno). 
 

EMBALAGEM: Balde de 19,20 Kg - bombona de 53,10 Kg e 

tambor 215 Kg. 
 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O 
contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). 
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e 
abundantemente com água e consulte um médico.  Mantenha fora do 
alcance das crianças, animais. Não provocar ao vômito. 
 

ARMAZENAMENTO 
FLUCRETE 773 deve ser estocado em local coberto, seco, arejado 
nas embalagens originais. 
 

VALIDADE: 12 meses, a partir da data de fabricação. 

 

NOTA: 
Deve ser utilizado por profissionais capacitados. Aconselha-se 
sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições 
da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua 
compatibilidade. 


