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Descrição:
Características:  

Ação principal: Acelerador de pega e endurecimento

Silicatos

Líquido

Amarelado

1,10 - 1,14 Kg/L

11,5 - 13

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

RHODOPÁS PRODERCURA SCL é um 
acelerador de pega e endurecimento, 
isento de cloretos, para argamassas e 
concretos. 

Embalagem:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:

 

Armazentamento: Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e 
longe de fontes de calor nas embalagens originais e fechadas.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ substrato onde será 
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar 
e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, 
usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações. As informações 
contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 

RHODOPÁS PRODERCURA SCL permite o tamponamento instantâneo de vazamentos e infiltrações, permitindo uma 
posterior impermeabilização definitiva.

Aplicação
A pega e endurecimento do cimento dependem de vários fatores, como: traço de cimento, fator água/ cimento, temperatura, 
tipo de cimento e outros. Portanto, em situações totalmente adversas ao rápido endurecimento do cimento, recomenda-se 
usar RHODOPÁS PRODERCURA SCL associado a cimento de endurecimento rápido.
Estanqueamentos: Alargar, conicamente, o orifício por onde estiver jorrando água. Misturar uma parte de cimento e uma 
parte de areia media seca, com aproximadamente ½ parte de RHODOPÁS PRODERCURA SCL e introduzir rapidamente a 
mistura no local do vazamento, mantendo a mesma sob pressão por alguns instantes.
Concretagem: O concreto deve ter consumo mínimo de 350Kg/m3. Para concretagens em presença de água corrente, 
diluir uma parte de RHODOPÁS PRODERCURA SCL em cinco partes de água. Para concretagens em presença de água 
parada, diluir RHODOPÁS PRODERCURA SCL em até oito partes de água.
Revestimentos: Preparar argamassa com uma parte de cimento e duas partes de areia, misturar com RHODOPÁS 
PRODERCURA SCL diluído em até três partes de água. 

CONSUMO:
Usar de 0,5 litros a 2,0 litros de RHODOPÁS PRODERCURA SCL por saco de cimento de 50 kg. 
Aconselha-se a realização de ensaios prévios para a determinação da dosagem ideal do produto, devendo o produto ser 
diluído em parte da água de amassamento. 

Ÿ RHODOPÁS PRODERCURA SCL é recomendado, especialmente, para serviços de urgência que necessitam de rápida 
liberação para uso, como: pisos, calçadas, pequenos reparos e desformas rápidas para liberação dos moldes.

CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 
data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Balde 18Kg
Tambor 200Kg

Validade:

Campos de Aplicação


