Misturador de Massas e Fluidos
Vantagens:
Economiza argamassa e tintas em até 20%, devido aumento do volume da mesma.
Economiza cimento, visto que confere as argamassas maior aderência e resistência
sem precisar colocar mais cimento, principalmente das massas de chapisco.
Economiza água, diminuindo seu consumo e melhorando o fator água x cimento das
argamassas.
Aumenta a velocidade e qualidade dos serviços de assentamento, de revestimentos e
aplicação de argamassas.
Através do efeito de amortecimento e estabilidade, garante perfeito assentamento e
aplicação de ladrilhos, azulejos, pastilhas, pedras, lajotas, tijolos, blocos, massas e
tintas de revestimento em geral, devido ao melhor nivelamento, alinhamento e
consequente acabamento.
Aumenta a impermeabilidade, isolamento térmico e acústico das argamassas.
Economiza material devido a melhor homogeneização
consequente performance, eliminando o choro das massas.
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Forma de utilização:
Utilize a haste misturadoras de fluidos acoplada a sua máquina de furar para
homogeneizar em sua obra massas de cimento com areia em geral, (argamassas,
cimentcola, cola ardósia, reboquit, rejuntes, massa de emboço, etc...), para perfeita
homogeneização das massas, seus agregados e aditivos, facilitando a sua aplicação e
dos pisos, garantindo perfeito e fino acabamento. Utilize como misturador de tintas e
outros tipos de materiais conforme orientação do fabricante ou testes práticos.
Caso deseje fazer argamassa em grandes quantidades faça um traço grande com
enxada, colocando o mínimo de água possível, coloque no balde de obra, com laterais
inclinadas, bata com a haste até obter o ponto de creme desejado antes do uso,
acrescentando mais água caso ache necessário.
Faça sua argamassa em pequenas quantidades, para evitar desperdício e seu
enfraquecimento.
Comprove! Você vai ficar surpreso com o resultado de seu trabalho.
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