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Argamassas e Rejuntes 

 

GRAUTE 

 
DESCRIÇÃO 

O Graute ArgaCerta é um concreto de alta fluidez com elevada resistência a 

compressão já nas primeiras idades. 

 

INDICAÇÃO 

 Preenchimento de blocos vazados em alvenaria estrutural; 

 Reparos de pisos industriais; 

 Chumbamentos; 

 Reforços estruturais; 

 Preenchimento de falhas em peças de concreto e em concretagens. 

 

PREPARO DA BASE 

A superfície deve estar firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de tinta e 

eflorescências. Remover a nata de cimento. A base deve ser previamente umedecida, 

mas sem deixar água empoçada. 
 

PREPARO DO GRAUTE 

 O Graute ArgaCerta deve ser preparado preferencialmente em betoneira.  

 Para cada pacote de Graute adicione a quantidade de água impressa na 

embalagem.  

 Quanto maior a quantidade de água adicionada, menor será a resistência final do 

Graute ArgaCerta.  

 Para preparo em betoneira adicione inicialmente 2/3 da água e o Graute. Deixe bater 

por 2 à 3 minutos e adicione o restante da água, deixando bater por mais 2 à 3 

minutos. 

 

APLICAÇÃO  

Faça a aplicação do produto em até 30 minutos do término do preparo. Após 

este período de 30 minutos o Graute ArgaCerta começa a perder sua fluidez. 

 

CURA 

Realizar cura úmida durante 3 dias após a aplicação ou aplicar cura química. 
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Argamassas e Rejuntes 

DADOS TÉCNICOS 

Microconcreto fluído. 

Resistência à compressão: 

 1 dia: 20 MPa; 

 3 dias: 40 MPa; 

 28 dias: 50 MPa. 

 

CONSUMO 

2000 kg/m³. 
 

COMPOSIÇÃO 

Cimento Portland, cargas minerais beneficiadas e aditivos químicos não tóxicos. 
 

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM 

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas 

com 1,50 m de altura, aproximadamente 15 pacotes. 

Embalagem de 20kg. 

 

CUIDADOS 

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção.  

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do 

alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente 

ressecamento, lave com água corrente abundante.  

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado. 
 

IMPORTANTE 

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características 

técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da 

forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem. 

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados 

pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na 

embalagem. 

 

 

Fabricado e Embalado sob licença por 

CNPJ: 80.973.720/0001-72 

Fone/Fax: (47) 3247-0010 

E-mail: rejunte@certa.ind.br 

www.certa.ind.br 

Responsável Técnico: Wagner Magalhães Tarnakolski  

Eng. Químico - CRQ: 13301883 

Indústria Brasileira 


