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VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO 
Aditivo acelerador de pega ultrarrápido 
 
 
 
 
ViapolSeca Rapidíssimo é um aditivo líquido usado para acelerar o tempo de pega de cimento tipo 
Portland, argamassas e também concretos desse tipo de cimento. Sua principal indicação é para 
aplicação em tamponamentos instantâneos de jorros d’água, vazamentos ou infiltrações, agilizando a 
liberação da área e posterior tratamento completo de impermeabilização. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Aspecto Líquido 

Cor Azul 

Densidade (g/cm³) 1,31 

 
 

 

 

 Rápido início de reação e endurecimento; 

 Isento de cloretos; 

 Fácil de misturar e aplicar. 

  
 

 
ViapolSeca Rapidíssimo é indicado para estanqueamento e tamponamento instantâneo de vazamentos de água 

e como acelerador de pega principalmente em aplicações como: 

 Concreto; 

 Poços de elevadores; 

 Túneis; 

 Galerias; 

 Subsolos; 

 Superfícies úmidas; 

 Outras estruturas sob influência direta de lençóis freáticos. 
 
Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@vapol.com.br). 
 
 
 
Aplicação do produto 
- Aplicação para estanqueamento e tamponamento instantâneo: 
O ViapolSeca Rapidíssimo é fornecido pronto para uso, bastando misturar 1 parte do produto com 1 
parte de cimento e 1 parte de areia até formar uma argamassa. 
Com a mistura pronta, pegar a argamassa com a mão protegida por luvas e proceder imediatamente 
com a aplicação da argamassa sobre o orifício em vazamento e manter a região comprimida por alguns 
segundos até a secagem. Se houver pressão d’água, a abertura deve estar no formato de cunha 
invertida. 
 
- Aplicação como acelerador de pega em concreto para liberação rápida e/ou com presença de água: 
O concreto deve ter consumo mínimo de cimento de 320 kg/m³ e deve ser preparado aos poucos em 
betoneira, utilizando o consumo do VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO de 3% a 15% sobre o peso do cimento 
(dependendo da velocidade desejada de aplicação e reação).  
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- Aplicação em superfícies úmidas: 
Preparar a argamassa com 1 parte de cimento e 3 partes de areia. Amolecer a mistura aos poucos com 
água e utilizar o VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO num consumo de 3% a 15% sobre o peso do cimento. 
Aplicar essa argamassa em camadas com espessura de aproximadamente 1cm. 
 
Compatibilidade 
ViapolSeca Rapidíssimo é compatível com os aditivos para concreto e argamassa da Viapol. Para a 
compatibilidade com outros produtos consulte o departamento técnico da Viapol.   

 
 
 

 Para aplicações de tamponamento: 
 1 parte de VIAPOLSECA RAPIDÍSSIMO para 1 parte de cimento e 1 parte de areia. 

 Para aplicações em superfícies úmidas e como acelerador de pega no concreto: 
 3 a 15% sobre o peso do cimento (2,3 a 11,5 litros de aditivo para cada 100,0 kg de cimento). 
 
 
 
ViapolSeca Rapidíssimo é fornecido em potes de 1 litro e galões de 3,6 litros. 
 
 
 
24 meses. 
 

 
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br. 
Utilize EPI’s adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de 
segurança. 
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. 
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo15 minutos e 
procurar orientação médica. 
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre 
o tipo de produto. 
Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente. 
 
 
 
Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma 
adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com 
as características do produto ou matertial. Não reutilize as embalagens vazias. 
Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do ViapolSeca Rapidíssimo ou dos 
produtos citados e o site da www.viapol.com.br. 
 
 
 
“ 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. Este produto exige mão 
de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”  

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 
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