Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
Supermassa (Argamassa Estabilizada)

Supermix

A Supermix, uma empresa com mais de 40 anos de mercado atuando no setor da construção civil, possui longa
experiência em soluções em concreto para todo tipo de obra de engenharia. Está presente em todo o Brasil
e também nos Estados Unidos, trabalhando com tecnologia de ponta, equipamentos novos, proporcionando
segurança e pontualidade nos serviços prestados.

Supermassa
Como uma empresa facilitadora da construção civil, a Supermix atende a uma solicitação do mercado e
disponibiliza um serviço com a qualidade conhecida e esperada por seus clientes: Supermassa – a argamassa
estabilizada da Supermix.
A Supermassa é uma argamassa estabilizada com aditivos especiais que não exige adição de nenhum
material na obra. Ela já chega pronta para uso e pode ser utilizada de 36 até 72 horas após a entrega.
Os pedidos podem ser feitos a partir de 1 metro cúbico, com custo inferior ao das argamassas ensacadas,
ensiladas ou preparadas na obra.

Aplicações
A Supermassa pode ser usada em qualquer situação onde a argamassa comum é indicada, com a vantagem
de sua amplitude no tempo de aplicação, na alta trabalhabilidade e na qualidade padronizada.

Armazenamento
Para armazenar a Supermassa dentro do prazo de validade de 36 ou 72 horas, adicione água a sua superfície,
formando um filme hídrico. No dia seguinte, basta misturar a massa e iniciar os trabalhos.

Vantagens
Técnicas

Econômicas

Operacionais

Pronta para uso imediato

Aumento de até 25% do rendimento

Permite utilização de 36 até 72 horas

Eliminação de fissuras

Melhor controle de custos

Permite antecipar etapas da obra

Alta trabalhabilidade

Minimização do desperdício de materiais

Permite relocação de operários na
obra

Maior impermeabilidade

Otimização da mão de obra para tareAntecipa a jornada de trabalho, pois
fas mais importantes do que a prepachega pronta para uso
ração de argamassa

Melhor acabamento e aderência

Dispensa uso de operários na preparação de argamassas

Homogeneização do padrão de acabamento

Resistência uniforme

Qualidade controlada, evitando retrabalhos

Fornecimento na quantidade desejada
pelo cliente

Fácil manuseio

Evita necessidade de equipamentos
como gruas ou baias

Limpeza e organização do canteiro de
obras

Melhor isolamento termo-acústico

Controle preciso do material utilizado

Facilidade de conservação entre um
dia e outro

Qualidade similar ou superior em
Mais barata que as versões ensacadas, Facilidade de transporte e armazenarelação às massas feitas na obra, ensiensiladas ou preparadas na obra
mento na obra
ladas ou ensacadas
Utiliza areia de alta qualidade e curva
granulométrica constante, sem contaminações com outros materiais

Elimina tempo de trabalho com transposição de materiais para dentro do
canteiro. O caminhão da Supermix
entrega a massa dentro da obra.
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Agilidade nos trabalhos, pois não
exige adição de nenhum produto na
obra

A Supermassa em 4 passos:
•
•
•
•
•

Recebimento

Entrega em qualquer horário, pronta para uso, na quantidade
desejada, a partir de um metro cúbico.
Facilidade de conferência do volume recebido.
Possibilidade de estocagem.
Caminhões exclusivos para entrega de argamassa.
Caixas próprias para armazenamento.

Transbordo

Caixas de Recebimento 1 m3

•
•
•

Início imediato dos trabalhos, pois não há necessidade de fazer massa
na obra.
Preço mais baixo e qualidade superior às argamassas ensacadas,
ensiladas ou preparadas na obra.
Fácil manuseio e deslocamento no canteiro de obras através de
masseiras/caixas de diversos tamanhos, giricas e carrinhos.
Caixas Intermediárias 0,5
m3

Aplicações Básicas

Caixas para Deslocamento Interno 0,2 m3

Alvenaria

Emboço

Indicada para usos diversos como:
• assentamento de alvenaria
• emboço interno e externo
• revestimento interno e externo
• contra-piso (argamassa estabilizada ou
convencional)

Estocagem
Contra-piso

•
•
•

Possibilidade de estocagem.
Utilização em até 36 horas.
Processo de conservação simples, bastando
criar um filme hídrico com água limpa.
Filme Hídrico
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