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HIPERMASSA CONCRETO PRONTO é um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia para 
u�lização em estruturas de concreto, calçadas e reparos que necessitem de resistência máxima de 15,0 
MPa., formulado a base de cimento portland, agregados minerais dosados, adi�vos não tóxicos, que 
resultam em um produto de excelente trabalhabilidade e fácil aplicação.

1- PREPARO DA BASE:

A base deve estar limpa, isenta de poeira, substâncias oleosas, �ntas, eflorescências, restos de 
argamassa e outras condições que possam prejudicar a aderência do produto. Em aplicações como 
concreto, as formas devem estar estanques e resistentes.  Para calçadas, fazer previamente um lastro 
de brita devidamente socado para servir de base.

2- PREPARO DO PRODUTO:

A) PREPARO:

- Verifique se você está com todas as suas ferramentas de trabalho. Não se esqueça de u�lizar óculos e 
luvas de borracha para sua proteção.

- O preparo do produto deve ser feito próximo às frentes de trabalho, mas protegido de chuva, sol e 
vento.
- Importante: Temperatura de trabalho para u�lização: Ambiente: de 05ºC a 40ºC/  da base 05ºC a 27ºC

B) MISTURA:

- A mistura pode ser manual ou mecanizada. Preferencialmente u�liza máquina de furar com haste para 
melhor preparo da mistura.

- U�lize recipiente limpo, adicionar aproximadamente 2,0 litros + ou - 0,5 litro de água em um saco de 20 
Kg de Hipermassa Concreto Pronto, misturar até obter uma massa homogênea, preferencialmente com 
u�lização de betoneira.

- Atenção: Adicionar mais água que o recomendado acima ocasionará a perda de resistência do produto 
final. A água da mistura deve estar com a temperatura entre 18°C e 25°C, isenta de qualquer �po de 
resíduo, graxa, óleo, ou material par�culado. 
 

C) TEMPO PARA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO APÓS A MISTURA:

- O tempo máximo para u�lização do concreto é de 2 horas a par�r do início da mistura com água.
- Ultrapassado este prazo, deverá ser descartado. 

Micro concreto de al�ssima
resistência e grande fluidez.
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3 - VALIDADE:

- 240 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem se respeitadas às condições de 
estocagem e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

4 - ESTOCAGEM:

- Os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, arejados e secos, sobre estrados, em pilhas 
que não ultrapassem 15 sacos de altura e afastados de paredes.

5 - COMPOSIÇÃO:

- Cimento Portland, agregados minerais (britas) areias com granulometria controlada e adi�vos 
especiais não tóxicos.

6 - RENDIMENTO:

- Aproximadamente 95 sacos de HIPERMASSA CONCRETO PRONTO  fazem 1, 0 m3.

www.hipermassa.com.br

                                                        INFORMAÇÕES GERAIS: 0800 777 9744
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