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Zentrifix M 100 
Argamassa reparo rápido 
 

Propriedades 

 Argamassa para reparo e nivelamento rápido 

 Espessuras de 3 até 50 mm 

 Assentamento de revestimento após 24 horas 

 Aberto a difusão de vapor de água 

 Pouca retração 

 Utilização em áreas submersas 

 Resultado liso para rebocos finais 

 

Áreas de aplicação 

 Reparo e nivelamento de substrato 

 Preparo de áreas com inclinações 

 Reboco de parede 

 Para cantos arredondados 

 

Aplicação 

Preparação do substrato 

Só um preparo cuidadoso do  substrato pode assegurar a  
durabilidade do assentamento. A superfície deve estar 
limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos, 
desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O 
substrato deve apresentar uma boa rugosidade. O 
substrato deverá ser umedecido e não saturado. 
 

Preparo da argamassa 

1. Adicione 3,4 - 3,8 litros de água fria e limpa  em um 
recipiente. 
 

2. Adicione  20 kg de ZENTRIFIX M 100 e misture com um 
misturador mecânico de baixa  rotação por 5 minutos  
até  obter uma massa pastosa e homogênea. 

 
3. Espere por três minutos e misture novamente. 

 
4. Umedeça o substrato com água. 

 
 

Aplicação 

1. Aplique uma camada fina de ZENTRIFIX M 100 com 
uma desempenadeira no substrato umedecido. 
 

2. Em seguida, modele uma inclinação com ZENTRIFIX       
M 100 conforme necessidade. 

 
3. Com o auxílio de uma régua de pedreiro o ZENTRIFIX      

M 100 pode ser regularizado. 
 
4. Aguarde por 24 horas até começar com o assentamento 

dos revestimentos. 
 
 

Segurança 

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes 
nos rótulos das embalagens. 
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Dados Técnicos – Zentrifix M 100 

Característica Unidade Valor Observações 

Consumo kg/m²/mm 1,3  

Densidade  g/cm
3 

1,7   

Tempo de maturação minutos 3  

Tempo de aplicação minutos 30  

Temperatura do substrato °C De +5 a +30  

Temperatura do ambiente °C De +5 a +40  

Resistência à temperatura °C De - 30 até + 80  

Resistência à compressão 

 

MPa 3 1 dia 

MPa 10 7 dias 

MPa 16 28 dias 

Resistência à tração na flexão MPa 1 1 dia 

MPa 2,3 7 dias 

MPa 3 28 dias 

Espessura da camada mm 3 - 50  

Proporção de Mistura Partes em 

peso 

100 ZENTRIFIX M 100 

17 -18 água 

    

 

Características – Zentrifix M 100 

Tipo de produto Argamassa  

Composição Combinação de cimentos, agregados minerais e aditivos 

Estado Pó 

Cor Cinza 

Armazenagem Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 25 °C. 
Empilhamento máximo de 10 sacos. 

Validade 12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas 

Embalagem 20 kg 

Descarte Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens  

 
* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas 
aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada 
projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a 
aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por 
escrito da MC-Bauchemie. 
 
Edição 11/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta. 

http://www.mc-bauchemie.com.br/

