Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
CONCRETO AUTOADENSÁVEL
Por que surgiu o Concreto Autoadensável?
O setor da construção civil, assim como os demais setores da economia,
necessita constantemente de atualizações tecnológicas, alinhamento
com questões ambientais, adequações de custos e, principalmente, de
competitividade.
Atenta a essas necessidades, a Supermix vem desenvolvendo diversos
tipos de concretos pré-misturados que proporcionam ganhos para as
empresas de engenharia e para a sociedade como um todo.
O concreto autoadensável, também conhecido como autonivelante, é
o mais novo exemplo dessa busca por inovações.

O que compõe o Concreto Autoadensável?
Composto por aditivos hiperplastificantes, à base de policarboxilatos,
esse concreto super-fluido tem como característica uma alta
trabalhabilidade, medida através de seu fluxo ou espalhamento,
também chamado flow. Essa forma de medida vem substituir o
conhecido slump-test, que mede o abatimento do concreto.
Facilidade de aplicação até em
armações muito fechadas

O que ele proporciona?
Por ser bastante fluido, o concreto autoadensável preenche a superfície das fôrmas com extrema
facilidade, sem haver, no entanto, segregação dos insumos. Esse comportamento minimiza o trabalho
durante o lançamento do concreto sobre as lajes e vigas onde normalmente as ferragens se concentram.
Essa característica elimina o uso de vibradores que poderiam prejudicar
as fôrmas e armações; isso sem falar na diminuição do ruído na aplicação
do concreto, uma vez que são dispensados esses equipamentos; um
ganho considerável em se tratando principalmente de centros urbanos.
Como o próprio nome sugere, o concreto autoadensável não necessita
do trabalho de nivelamento de sua superfície. Por ser muito mais fluido
que o concreto convencional, ele se acomoda nivelado, facilitando o
trabalho da equipe envolvida.
Detalhe do Slump meter e flagrante
da medição do “Flow” ou
espalhamento

facilitando a construção civil

Principais vantagens do Concreto Autoadensável
Otimização de mão-de-obra: por dispensar o uso de vibradores, de espalhadores e niveladores,
o concreto autoadensável reduz até 2/3 do número de pessoas envolvidas em sua aplicação.
Maior rapidez na execução da obra: por se espalhar espontaneamente, o concreto autonivelante
proporciona mais agilidade aos serviços.
Eliminação de ruídos: por dispensar o uso de vibradores, o concreto autoadensável é mais
indicado nos centros urbanos e concretagens feitas à noite.
Outras vantagens do Concreto Autoadensável
Redução de custo de aplicação por metro cúbico de concreto
Garantia de excelente acabamento em concreto aparente.
Facilidade de bombeamento em grandes distâncias horizontais e verticais.
Aumento das possibilidades de trabalho com fôrmas de pequenas dimensões.
Redução do custo final da obra em comparação ao sistema de concretagem convencional.
Comparativo Concreto Convencional X Autoadensável
Mão-de-obra envolvida
na aplicação

Redosagem de água ao
concreto na obra

Tempo gasto na aplicação

Necessidade de vibração

Concreto Convencional

Concreto Autoadensável

Principais indicações de uso do Concreto Autoadensável
Obras prediais;

Locais de difícil acesso;

Paredes, vigas, paredes diafragma e estações;

Peças com grande concentração de ferragens;

Reservatórios de águas e piscinas;
Pisos, contra-pisos, lajes, pilares, muros, painéis;

Peças pequenas, com muitos detalhes ou com
formato não convencional onde seja difícil a
utilização de vibradores;

Obras com acabamento em concreto aparente;

Possibilidade de uso a partir de 25 MPa.

Capacitação Supermix
Com experiência internacional, a Supermix é precursora na tecnologia
do Concreto Autoadensável. Sua presença em todo o território nacional
facilita o atendimento aos clientes com uma gama de misturas de
concreto que suprem as características nas diferentes regiões do País.
Vista inferior de laje acabada
com ausência total de brocas
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