
 

 

 
EXPANDMAX 

Aditivo compensador de retração para argamassas  

 
EXPANDMAX é um aditivo plastificante que proporciona uma compensação na retração natural das argamassas pela ação 

de expansão moderada, evitando fissuras. 
 

PROPRIEDADES: 
 

EXPANDMAX acrescenta às argamassas as seguintes características: 

 Argamassas mais leves e estáveis, eliminando a exsudação. 
 Por sua característica de expansão moderada, permite o completo fechamento de espaços vazios. 
 Reduz ou evita trincas e fissuras. 
 Fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios e fibro cimento. 
 Permite obter excelentes acabamentos. 
 Compátivel com todos os tipos de cimentos Portland. 

 

COMPOSIÇÃO: 
 

A base de cargas minerais e isento de cloretos. 
 

APLICAÇÃO: 
 

EXPANDMAX é recomendado para o preenchimento de espaços vazios, encunhamentos e a melhor fixação de marcos e 

contra-marcos de portas e janelas.  
Argamassas produzidas com EXPANDMAX devem ser bem misturadas até se obter uma perfeita homogeinização. 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
 

A superfície a ser aplicado o EXPANDMAX deverá ser previamente umedecida, mas não encharcada. 
 

PREPARAÇÃO DO MATERIAL: 
 

Adicionar o EXPANDMAX ao cimento seco e usar a menor quantidade possível de água, devido a maior plasticidade que o 

produto proporciona às argamassas. 
 

FORMA DE APLICAÇÃO: 
 

Preparar a argamassa usando 1 parte de cimento Portland, 3 partes de areia média e 1% de EXPANDMAX misturados com a 
massa de cimento.  
Para um melhor desempenho do produto, a argamassa deve ter consistência seca e ser utilizada em, no máximo, 40 minutos 
após a mistura da água, a uma temperatura média de 25º C. 
 

 ENCUNHAMENTOS 
 

Deixar uma fresta de 3 cm entre a alvenaria e a estrutura e socar bem a argamassa no interior da fresta para um perfeito 
preenchimento dos espaços vazios. 
O encunhamento deverá ser feito, no mínimo, 14 dias após o assentamento da alvenaria. 
 

CONSUMO: 
 

EXPANDMAX é usado na proporção de 1% sobre o peso do cimento. 
 

ARMAZENAMENTO: 
 

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de 
calor; nas embalagens originais e fechadas. 
  



 

 

 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 

EXPANDMAX não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato 

com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a 
pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos e aplicar creme hidratante. Em caso de inalação 
acidental, remover para ambiente fresco e ventilado, e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem. 
 

VALIDADE: 
 

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. 
 

EMBALAGENS: 
 

Caixa de 3,0 kg e Caixa de 16,0 kg. 
 

 


