


Concreto Supercasa

Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa

facilitando a construção civil

A Supermix possui um mix de soluções que atendem a 
todas as demandas da construção civil em relação a 
concreto e argamassas pré-misturados.

E essas soluções não atendem somente a grandes 
construções e empresas de grande porte. A Supermix 
está atenta também às necessidades das médias e 
pequenas obras e presta serviços com agilidade 
e simplicidade, como é esperado por quem está 
construindo uma casa, fazendo ampliações ou 
simplesmente murando áreas, recuperando ou 
construindo passeios públicos.

O Concreto Supercasa é a solução ideal para quem é 
pequeno, mas gosta de grande qualidade.

Supercasa: o concreto descomplicado

Composição e características técnicas

O Concreto Supercasa utiliza aglomerante e agregados com o padrão de qualidade Supermix, tudo analisado em 
laboratórios próprios, utilizando avançada tecnologia para obter uma melhor qualidade do produto final.

Com excelente trabalhabilidade, o Concreto Supercasa utiliza brita zero em sua composição e possui slump 
(abatimento) 16 ± 3. Isso significa que ele preenche muito bem os espaços vazios nas formas e pode ser utilizado 
em vários tipos de peças concretadas.



facilitando a construção civil

Supercasa é o concreto descomplicado da Supermix. Ele chegou para facilitar a vida dos construtores que querem 
agregar qualidade ao resultado final da obra.

O Supercasa chega pronto à obra, em caminhões 
betoneiras. Ele pode ser bombeado e não necessita de 
redosagens de água antes do seu lançamento.

O pedido mínimo é a partir de 4m3 e todas as filiais da 
Supermix estão preparadas para dar mais detalhes sobre 
a melhor forma de fornecimento para sua obra.

Por suas características e pela qualidade que traz, 
o Supercasa pode ser utilizado em vários tipos de 
concretagem, como fundação rasa, laje pré-moldada, 
cintamento, contra-piso e passeio público. Como você 
pode ver, o Concreto Supercasa atende muito bem às 
necessidades comuns às pequenas obras. 

Além disso, o concreto Supercasa possui excelente 
trabalhabilidade, o que facilita seu lançamento, e tem 
como diferenciais a baixa permeabilidade e a baixa 
ocorrência de fissuras.

Principais vantagens no Concreto Supercasa

Como o concreto chega à obra?

Onde o Supercasa pode ser utilizado?

Principais Vantagens
Atendimento rápido
Fácil aplicação
Pronto para uso na obra
Evita sugeira e desperdício
Formulação especial com insumos selecionados e verificados
Dosado na medida certa
Mínimo aparecimento de fissuras
Qualidade Supermix




