
LIQUIPLAST�����
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE RETARDADOR � TIPO SP�II R

PROPRIEDADES

· Aumento da fluidez do concreto fresco;

· Elevada redução de água da mistura;

· Aumento de resistência em todas as idades;

· Redução da segregação;

· Redução da permeabilidade;

· Ampliação na manutenção da trabalhabilidade.

Recomendado dosar de 0,3 a 1,6 % sobre o peso do 
cimento. A dosagem é orienta�va, sendo 
indispensável a realização de ensaios prá�cos ou 
laboratoriais para definição da dosagem adequada 
para cada �po de concreto.
A temperatura ambiente, composição e 
caracterís�cas dos agregados e �po de cimento são 
fatores que interferem na obtenção da dosagem 
adequada.

LIQUIPLAST-7100 não deve ser dosado sobre a 
mistura seca, devendo preferencialmente, ser 
dosado já com os componentes umedecidos.

Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo.
Deve ser manuseado com o uso dos EPI's 
adequados.
Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não 
provocar vômito e procurar auxílio médico 
imediatamente.
Em contato com a pele e olhos, lavar com água 
limpa e corrente em abundância. Havendo 
irritação, procurar auxílio médico.

Em local fresco, abrigado e nas embalagens 
originais fechadas.

Até 12 meses da data de fabricação, desde que 
armazenado adequadamente e nas embalagens 
intactas.

Embalagens de 55, 220 e 1100 kg.

LIQUIPLAST-7100 é um superplas�ficante para concreto. Composto a base de 
policarboxilato, não contém cloretos adicionados na sua composição.

Especialmente indicado para uso em concreto auto adensável (CAA), concreto de alto 
desempenho (CAD) e concreto com fibras.

Pode reduzir acima de 30% a água da mistura, dependendo do traço, das 
caracterís�cas dos agregados, do �po de cimento e de outros fatores que interferem 
nas caracterís�cas do concreto. Compa�vel com todos os �pos de cimento Portland, 
atende os requisitos da NBR 11768 (�po SP-II R).

MODO DE USO

ARMAZENAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Função: Superplas�ficante para concreto (SP-II R );
Aspecto: Líquido viscoso, límpido, de cor âmbar;
Densidade: 1,08 + ou - 0,02 g/cm³;
pH:De 3,0 a 6,0;
Informações adicionais: LIQUIPLAST-7100 pode 
ser usado em consórcio com outros adi�vos 
fabricados pela Tecnomor. Havendo a necessidade, 
entrar em contato com o nosso departamento 
técnico.

VALIDADE

EMBALAGENS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

contato@tecnomor.com.br

DOSAGEM

SP-II R
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