
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Química para Construção

 

REV: 131111 

 Aditivo para Concreto 

RR PLASTCRET
®                                    ___ 

 
PRODUTO  
Aditivo líquido plastificante isento de cloreto, elaborado a 
partir de resina sintética para ser adicionado em concreto, 
proporcionando ótima trabalhabilidade tornando os materiais 
mais coesos.              RR Plastcret

®
 melhora as propriedades 

físicas e químicas do concreto tornando-o mais leve e fácil de 
ser acabado reduzindo a segregação, exsudação e 
eflorescência. 

 
SEGMENTOS DE USO  
• Blocos - Telhas - Bloquetes - Tubos e artefatos de cimento 
em geral. 

 
VANTAGENS  
• Concreto mais compactado e com superfície lisa; 
• Aumento de resistência inicial e final; 
• Superfície sem fissuras; 
• Facilidade na desfôrma; 
• Melhor trabalhabilidade; 
• Redução de consumo de cimento; 
• Aspecto e acabamento perfeitos; 
• Melhora a resistência mecânica do concreto. 
 

APLICAÇÃO  
Para se obter melhores resultados, recomendamos adicionar 
esse aditivo à água de amassamento e misturar pelo menos 
2 minutos utilizando uma betoneira, respeitando sempre sua 
dosagem.  (Vide CONSUMO). 
Recomenda-se utilizar areia grossa, média ou fina lavada. 
  

CONSUMO 
Para concreto: 100 ml de RR Plastcret

®
 para cada saco de 

50 Kg de cimento. 

Outras dosagens: de 0,02 a 0,20 % litro por 100 Kg de 

cimento.  Recomendamos também que testes preliminares 
sejam executados antes da utilização em grande escala. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
FUNÇÃO PRINCIPAL PLASTIFICANTE 

Base Química Resina sintética 

Aspecto Líquido viscoso 

Cor Castanho 

Densidade 1,02 a 1,10 g/ml 

pH 9,5 a 11,0 

Teor de sólidos 13 a 17% 

 

EMBALAGEM 
Bombona de 5 litros – balde 20 litros - bombona de 50 litros e 
tambor de 200 litros. 

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 e animais.  

 
ARMAZENAMENTO 
RR Plastcret

®
 deve ser armazenado em local seco e arejado 

em embalagem lacrada.  

 
VALIDADE 
12 meses  


