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PARA ARGAMASSAS

Descrição: Características:  
Ação principal: Plastificante

Resinas naturais

Líquido

Vermelho

1,00 - 1,03

10,5 - 12,5

40 - 50

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

RHODOPÁS PRODERCAL é um aditivo 
que proporciona às argamassas frescas, 
efeito plastificante, redutor de água e 
incorporador tornando-as de consistência 
mais plástica e macia. Apresenta-se na 
forma líquida, de cor avermelhada e 
transparência límpida.

Propriedades                                         
 

RHODOPÁS PRODERCAL acrescenta às argamassas as seguintes características: 
• Argamassas mais leves e estáveis, eliminando a exsudação. 
• Reduz ou evita trincas e fissuras.
• Aumenta o poder de aderência das argamassas.
• Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco).
• Reduz o consumo dos insumos de pintura. 
• Permite obter excelentes acabamentos.

RHODOPÁS PRODERCAL é compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas destinados a revestimentos 
(reboco) internos ou externos e assentamentos.  Altamente recomendado para assentamento de tijolos à vista.

Campos de Aplicação

Modo da Surperfície                                          

Aplicação:
Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do RHODOPÁS PRODERCAL, recomenda-se usar areia 
limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento:areia) adequados para cada aplicação.
Argamassas contendo RHODOPÁS PRODERCAL devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa 
plasticidade (liga). Misturar de 3 a 5 minutos.
Adicionar RHODOPÁS PRODERCAL em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

Dosagem
RHODOPÁS PRODERCAL pode ser dosado em função da medida do cimento ou da areia, obedecendo as seguintes 
proporções: 
A) Sobre a areia: dose de 16 a 18ml de RHODOPÁS PRODERCAL pra cada lata (18 litros) de areia.
B) Sobre o cimento: dosar de 150 a 200ml de RHODOPÁS PRODERCAL para cada saco de cimento de 50kg.

Embalagem: Segurança:

Balde 18Kg
Galão 3,2Kg
Frasco 1Kg CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 

data de fabricação 
desde que armazenado 
corretamente Tambor 200Kg

Validade:

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. 

Ação secundaria:

Viscosidade (copo
Ford Nº 2 ) s:


