


 Supermax: Concreto de Baixa Permeabilidade 
desenvolvido com tecnologia para usos específicos.

Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa

facilitando a construção civil

Supermax é um concreto de baixa permeabilidade desenvolvido e comprovado pela Supermix para combater a 
permeabilidade da água e de outras substâncias nocivas ao concreto e às estruturas, aumentando a vida útil das 
construções, evitando investimentos em reformas, reparos e agregando qualidade às obras entregues.

Supermax utiliza aditivos especiais na sua composição que inibem a permeabilidade através dos vazios presentes 
no concreto, mesmo os mais diminutos, impedindo a migração de água e de outras substâncias que causariam 
danos como infiltrações, vazamentos e corrosão de ferragens.

O que é o Supermax?

 Um concreto com muito estudo

Como funciona?

Para atender às expectativas do mercado em relação à redução de água e outros agentes nocivos ao concreto, 
a Supermix iniciou estudos para chegar a um traço ideal, com o auxílio de aditivos especiais, e que tornam esse 
concreto muito superior aos demais oferecidos no mercado. Veja os principais pontos desse estudo:

ESTUDO DE DOSAGEM
Abatimento (mm)
Densidade fresco (kg/dm³)
Ar incorporado (%)
Resistencia Axial (MPa)

ABSORÇÃO POR IMERÇÃO
Absorção após imersão e fervura 
(%)
Índice de vazios após saturação e 
fervura (%)
Massa específica da amostra seca 
(g/cm³)
Massa específica após saturação 
e fervura (g/cm³)
Massa específica real (g/cm³)

AUTOCICATRIZAÇÃO
Após 28 dias de cura úmida, 
indução de fissuramento e me-
dição cíclica em períodos de 
35/42/49/56/63/70/77 dias, 
em litros/hora sob pressão de 0,7 
MPa, correspondente a 70 MCA.

PENETRAÇÃO DE ÁGUA
Após 28 dias de cura úmida, 
prismas foram alocados em equi-
pamento chamado permeâmetro, 
onde são submetidos a ciclos 
de água sob pressão durante 4 
semanas.

TEOR DE CLORETOS
Determinação da resistência do concreto 
à penetração de íons cloreto.

Concreto de baixa permeabilidade existem vários. Por quê Supermax é diferente?
Além reduzir drasticamente a permeabilidade, Supermax é capaz de regenerar fissuras de até 0,4 mm em um 
processo de autocicatrização, também chamado de autoselamento. Isso significa que ele é capaz de fechar fissuras 
que venham a surgir durante a vida útil do concreto, impedindo a passagem de água e de outras substâncias que  
trariam todos os efeitos indesejados, como infiltrações, vazamentos e corrosão das estruturas armadas.
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REDUÇÃO DE 60% em 77 dias
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Supermax

Concreto comum

Supermax

Concreto comum

A redução da permeabilidade de água no concreto foi comprovada em todos os casos onde foi utilizado o aditivo 
especial. Os testes foram feitos em laboratório, utilizando-se equipamentos ingleses construídos com esta finalidade.

A capacidade de autocicatrização do concreto Supermax também atingiu seu ponto máximo aos 77 dias de cura, 
promovendo o selamento de gretas de até 0,4 mm, em uma reação que você pode ver exemplificada nas fotos 
acima.

 Impermeabilidade de prismas Fck 25 MPa - Fissuras de 0,4 mm

 Auto selamento
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 Penetração de água sob pressão
Em laboratório, os prismas foram 
submetidos a penetração de água 
sob pressão, com ajuda de uma 
bomba hidráulica pneumática 
em oito oportunidades, entre 28 
e 77 dias. Esse processo se deu a 
uma pressão de 0,7 MPa, durante 
duas horas. A água expelida 
através das microfissuras 
foi recolhida e medida para 
aferição da permeabilidade real 
dos materiais.



 Principais locais de uso do Supermax

Obras de infraestrutura

•	 ETE (Estação de Tratamento 

de Esgoto)

•	 ETA (Estação de Tratamento 

de Água)

•	 ETAI (Estação de Tratamentos 

de Águas Industriais)

•	 Torres de Água

•	 Silos Industriais

•	 Tanques de Criação de Peixes

Obras Imobiliárias

•	 Laje de Subpressão

•	 Cortinas de Contenção

•	 Poços de Elevador

•	 Sisternas ou Reservatórios

•	 Piscinas

•	 Fundações Rasas e Profundas

•	 Vigas Baldrames

•	 Radier

•	 Estruturas Hidráulicas

•	 Classes de Agressividade III e IV

Como garantia de qualidade, Supermax vem com um 
exclusivo sistema que permite certificar que a mistura de 
concreto possui o aditivo especial através do chamado 
“rastro verde”. Isto significa que sua permeabilidade será 
reduzida permanentemente, selando microgretas, poros e 
capilaridades em toda a vida útil do concreto.

Com isso o concreto estará mais protegido contra infiltrações 
de água, dos efeitos de deterioração, inclusive em condições 
de alta pressão hidrostática positiva ou negativa.

O aditivo é compatível com todos os aditivos comumente 
utilizados nos concretos, como os superplastificantes e 
retardantes de pega.

 Permite ser rastreado enquanto fresco ou endurecido

“Rastro verde” confirma a presença do aditivo 
especial na mistura do concreto Supermax



Principais aplicações do Concreto de Baixa Permeablilidade em uma edificação

Reservatório superior
Laje de cobertura

Parede externa

Laje de estacionamento

Floreira

Piscina

Fundação

Laje de subsolo
Laje de subpressão Poço de elevador

Paredes de contenção

Juntas de construção
Reservatório

Túneis

•	 Prolongamento da vida útil das estruturas
•	 Menor custo de manutenção por ação de agentes agressivos
•	 Proteção das armaduras
•	 Maior durabilidade geral das estruturas
•	 Diminuição da perda de água por infiltração (no caso de reservatórios)
•	 Diminuição da permeabilidade
•	 Maior resistências à abrasão
•	 Auto grau de trabalhabilidade e projeção
•	 Reduz a carbonatação (ação do CO2 no concreto, causando fissuras e permeabilidade de água)

 Principais vantagens 

 Maior valor agregado

Além de todas as vantagens geradas pela baixa 
permeabilidade, o concreto Supermax agrega valor às 
construções onde é aplicado, pelo fato de se traduzir 
em qualidade construtiva. O cliente sabe que será um 
trabalho final com menores chances de patologias 
futuras, evitando insatisfações de compradores e 
usuários das obras onde está presente um concreto com 
as vantagens do Supermax.




