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Ficha Técnica de Produto 

Versão 07-2012 

Fixomat Ar Plus 

FIXOMAT AR PLUS 
Aditivo para chapisco e argamassa – Base acrílica 
 
 

1. Descrição 

 

Adesivo a base de resina sintética, base acrílica, de alta performance, especialmente 

desenvolvido para atuar como aditivo em chapiscos e argamassas, promove  aderência 

com propriedades plásticas e ganho de impermeabilidade. 

 

2. Características  

 

Melhora as argamassas e concretos nos seguintes itens: 

 Plasticidade 

 Aderência 

 Resistência mecânica 

 Impermeabilidade 

 

3. Especificação 

 

Especificação conforme fabricante Betumat. 

 

4. Uso 

 

É utilizado para unir concreto velho com concreto novo, em argamassas de 

regularização e pisos industriais, argamassas de reparos e chapiscos. 

 
 
5. Consumo 
 

  
Chapiscos 

Argamassa de 
Regularização e 

Recuperação 

 
Pisos 

Fixomat AR Plus 1 1 1 

Água 2 3 2 

Cimento 1 1 1 

Areia 2 4 2 

Pedriscos 0 0 2 

Consumo de Fixomat 

Ar Plus 

0,25 kg/m² 0,30 kg/m²/cm 0,50 kg/m²/cm 

 
 
6. Ferramentas para aplicação 
 

Compressor de ar, vassouras ou rolos pneumáticos são indicados para limpar e melhorar 

a aderência da membrana com a superfície existente. 
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7. Limpeza das ferramentas 

 

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água. 

 

8. Sistema de aplicação 

 

Mistura-se FIXOMAT AR PLUS a água, na proporção e consumo indicado, compondo a 

água de amassamento. Adicionar à mistura, agregados secos (cimento, areia, pedriscos, 

etc.) para dar trabalhabilidade à massa. 

A superfície deve estar limpa e isenta de óleos e graxas. 

 

9. Cuidados 

 

Não aplicar em superfícies úmidas ou que esteja desagregando do substrato. 

Guardar as embalagens fechadas. 

 

10. Outras orientações 

 

Recomenda-se o uso de EPI’s (luvas, capacetes, botas, máscara de gases, óculos de 

segurança) para aplicação do produto. 

Em caso de incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina 

d’água. 

Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ (Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page 

www.viapol.com.br 

 

11. Embalagem 

 

Galão com 3,6 kg 

Balde com 18 kg 

Tambor com 200 kg 

 

12. Armazenagem 

 

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.  

Empilhamento máximo: 

Galão de 3,6 kg: 4 caixas 

Lata de 18kg: 3 latas 

Tambor com 200 kg: 2 tambores 

 

13. Validade de estocagem 

 

09 meses 

 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 

dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 

prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 

responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 

esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  


