
MORTER CB

Aditivo plastificante

• Características e Vantagens

Aditivo plastificante indicado para argamassas de 
rebocos internos e externos e para assentamento 
de alvenarias de um modo geral.
Substituto do saibro, areola e terra preta, reduzindo 
também espaço de estocagem.
Pode ser utilizado em argamassas confeccionada 
com cal.
Tenso ativo Aglutinante de superfícies 
pulverulentas.
Consolidante de superfícies friáveis. 
Selante de superfície de boa impermeabilidade. 
Inalterável a qualquer temperatura ambiente 
(suscetibilidade térmica). 
Atóxico, inodoro e não inflamável. 

• Descrição do Produto

Aditivo plastificante, coesante e incorporador 
de ar. Reduz o consumo de cimento e areia, 
substituindo saibro, areola e terra preta (emboço), 
proporcionando economia de material e mão-de-
obra.

• Utilização

Utilizado no preparo de argamassas de cimento 
e areia para emboço em assentamento de 
alvenaria, substituindo saibro, areola e terra preta 
(emboço). Acrescentado à água do traço, sua ação 
é puramente físico-mecânica, não intervindo na 
hidratação do cimento.
Confere grande plasticidade e coesão à massa, 
permitindo a execução de revestimentos com 
argamassa pobre, composta somente de cimento 
e areia. Reduz o consumo de cimento e areia 
nas obras, aumentando o volume do traço entre 
12% a 20%, aproveitando melhor a capacidade 
aglomerante do cimento. Usar 1,2 % do aditivo (600 
ml) em relação ao peso do cimento Portland (CP V 
Ari fácil).

O uso do aditivo MORTER CB retarda a cura da 
argamassa, evitando, deste modo, retrações 
e fissuras decorrentes deste processo, 
proporcionando ainda uma argamassa mais 
impermeável e de maior resistência a
compressão do que uma argamassa comum feita 
com terra de emboço, areola ou saibro. 

Secagem
Depende da absorção da base, da temperatura e 

da umidade do meio ambiente e sobre superfície 
seca, ao fim de 10 minutos e sobre área levemente 
umedecida, 40 minutos.

Preparo do produto

Despeja-se a água na betoneira e, com esta em 
movimento, lança-se o MORTER CB, seguido do 
cimento e da areia.

• Consumo e Rendimento

250 ml (0,5%) por saco de cimento para argamassas 
pobres. Traços 1:6, 1:8 ,1:9 ,1:10.
50 ml (0,1%) por saco de cimento para argamassas 
fortes. Traços 1:3, 1:4 e 1:5.

• Informações Técnicas

Aspecto: líquido.
Cor: vinho.
Diluente: água.
Cloretos: isento.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover a 
vítima para local arejado e procurar imediatamente 
assistência médica. Em caso de contato com os 
olhos, lavar com água potável em abundância e 
procurar orientação médica. Em caso de eventual 
irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, 
procurar orientação médica e informar sobre o 
tipo de produto.

• Validade

12 meses da data de 
fabricação.

• Embalagem

Galão: 3,6 l
Balde: 18 l
Tambor: 190 l


