


Argamassa Estabilizada Superfachada

Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa

facilitando a construção civil

Além de toda sua linha de concretos, a Supermix possui também 
argamassas com finalidades específicas. 

Superfachada é um material desenvolvido para ser aplicado 
em superfícies externas sujeitas a intempéries, proporcionando 
agilidade e economia na obra, ao mesmo tempo que resulta 
em um acabamento eficiente e duradouro. 

Superfachada

Quem pode usar

Composição e características

Superfachada pode ser utilizada em todo tipo de obra que necessite 
de uma argamassa desenvolvida para suportar com mais intensidade 
as intempéries. Pequenos, médios ou grandes construtores podem 
contar uma argamassa de alta tecnologia, que facilita a logística na 
obra e proporciona melhores resultados.

Composta por cimento, areias selecionadas, aditivos especiais e, 
em alguns casos fibras, Superfachada proporciona a produtividade 
das argamassas estabilizadas, somada aos benefícios de serem menos 

suscetíveis à fissuração, possuindo maior potencial de aderência e 
maior flexibilidade, pois possui menor módulo de elasticidade.

Outra característica importante é a excelente trabalhabilidade, 
inclusive podendo ser aplicada por projeção. 

Além disso, Superfachada pode ser lançada diretamente nas 
caixas localizadas nos pavimentos onde serão utilizadas, sem a 
necessidade de uso de giricas, carrinhos de mão, ascensores ou 
qualquer outro tipo de transporte para elevação.



facilitando a construção civil

Para o fornecimento da argamassa estabilizada, uma empresa deve estar capacitada desde a escolha da matéria-
prima e dos equipamentos utilizados, até a entrega no canteiro de obras. A Supermix possui experiência, inclusive 
internacional, no desenvolvimento e na execução de serviços que facilitam a construção civil.

Superfachada chega pronta para uso na obra, em caminhões 
exclusivos para transporte de argamassas. O armazenamento 
é feito em caixas específicas e sua utilização pode ser feita 
em até 36 horas, para massa de 2 dias ou 72 horas, para 
massa de 3 dias.

Para utilizar a Superfachada de um dia para o outro, 
bastar aplicar um filme hídrico de 2 centímetros sobre 
sua superfície e ela estará preservada para o dia 
seguinte. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, 
retira-se a água do filme hídrico e revolve-se a 
argamassa superficialmente.

Os pedidos podem ser feitos a partir de um metro cúbico 
e a Supermix tem capacidade para fornecimento de 
grandes volumes, atendendo a todo tipo de obra.

Competência Supermix

Entrega e armazenamento

Principais Características Principais Vantagens
Desenvolvida com materiais selecionados Mais resistência a intempéries
Maior potencial de aderência e flexibilidade Menor aparecimento de fissuras
Vida útil prolongada Permite aplicação em até 36ou 72 horas
Alta trabalhabilidade Facilita aplicação e bombeamento
Pronta para uso Dispensa armazenamento de materiais e produção de 

argamassa na obra
Menor custo, se comparada a produtos ensacados Atende a obras de todo porte

Modo de uso

Tipo

3 dias

2 dias

Massa de Necessário fazer
filme d´água

Filme d´água
para o dia
seguinte

Massa de

Sexta ou
Sábado

Uso imediato
Segunda
a Quinta

Terça a
Sexta

Somente
Segunda

Data de Entrega Cuidados Dia de uso




