Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
Concreto de Alto Desempenho (CAD)
O que é CAD?
Após vários anos constituído exclusivamente por água, areia, pedra e cimento, o concreto passou a receber
adições minerais e químicas que permitiram a redução da quantidade de água em sua composição,
como também o incremento da compacidade da mistura.
A partir daí, tornou-se possível a obtenção de concretos de elevada resistência à compressão, chegandose a valores superiores a 100 MPa e elevado grau de durabilidade.
Hoje, os Concretos de Alto Desempenho nos permitem vencer desafios, construindo estruturas arrojadas
e propiciando características superiores às dos concretos tradicionais, sobretudo quanto à durabilidade
e resistências.

Principais componentes:
- Aditivos hiperplastificantes que permitem misturas com baixos teores de água.
- Sílica Ativa, que atua física e quimicamente na mistura, apresentando-se na forma de micro-esferas,
cem vezes menores que os grãos de cimento que, além de preencherem os vazios da mistura, possuem
propriedades pozolânicas.

Vantagens do CAD:
As edificações dimensionadas com CAD possuem características observadas de imediato:
•
•
•

Execução das estruturas em menor espaço de tempo
Ganho em área útil devido à leveza das estruturas
Viabilidade econômica, proporcionando ganhos de até 14% em estruturas prediais

O CAD possui ainda outras vantagens em relação ao concreto tradicional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baixa permeabilidade
Elevada resistência aos esforços de tração e compressão
Maior vida útil das estruturas
Menor volume de concreto
Menor superfície de formas
Menores taxas de aço
Maior rapidez na desforma
Maior leveza da estrutura e redução de cargas nas fundações
Elevada resistência aos esforços de abrasão (desgaste superficial)
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Comparativo Concreto Convencional x CAD
Perspectiva de estrutura construída
com concreto tradicional

Estrutura construída com concreto
tradicional

Perspectiva de estrutura construída
com CAD

Estrutura construída com CAD

Competência Supermix
Para o fornecimento do Concreto de Alto Desempenho, uma empresa deve estar capacitada desde a
escolha da matéria-prima e dos equipamentos utilizados, até a entrega no canteiro de obras. Fundada
na segunda metade da década de 70, a Supermix possui experiência internacional, disponibilizando a
seus clientes uma equipe treinada e altamente capacitada para o fornecimento do CAD.
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