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Microfibra para trincas de retração

A NeoFibra AT é uma microfibra de polipropi-
leno que que evita problemas de trincas ainda

durante a obra.

As microfibras, quando misturadas à ar-
gamassa, combatem trincas do revesti-
mento causadas durante o processo de

secagem. Uma inovação que não pode
faltar na hora de construir com qualidade.

Maior durabilidade do revestimento, por
eliminar as trincas de retração e de variação
térmica

Melhor trabalhabilidade por aumentar a
coesão da argamassa (aumento da “liga”)

Maior vida útil do revestimento, por au-
mentar a resistência ao impacto

Agregam valor à argamassa, por incorporar
uma tecnologia que melhora o desempenho
das alvenarias.

Mais produtividade ao substituir a tela de
galinheiro ou de estuque

Vantagens

A fibra que
evita a
trinca!
O segredo para que a

argamassa não rache

na hora de secar é

muito simples! É só

misturar NeoFibra AT

na betoneira e dizer

adeus às trincas!
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As embalagens são solúveis em água e podem
ser jogadas diretamente na betoneira. Misture

por aproximadamente 7 minutos até que
as fibras estejam uniformemente distri-
buídas.

Modo de usar

Para argamassa virada na obra

Para argamassa industrializada

Dosagens

10 g de fibra para cada saco de 20 kg
de argamassa seca

Em caso de
dúvida, consulte
o representante
da sua região

As informações contidas neste documento, incluindo imagens,

procedimentos sugeridos e especificações são somente para uso

geral. Alterações poderão ser efetuadas sem prévio aviso. Estas

informações não dispensam a avaliação profissional independente

e a verificação de suas aplicabilidades. A Neomatex não tem con-

trole sobre o projeto, produção ou ensaios de produtos cimentí-

cios que possuam nosso produto incorporado. A Neomatex não se

responsabiliza pelo produto final e pela inabilidade no uso destas

informações.
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1 pacote de fibras para
cada saco de 50 kg de cimento1:3

no traço

1:5
no traço

1:7
no traço

2 pacotes de fibras para
cada saco de 50 kg de cimento

3 pacotes de fibras para
cada saco de 50 kg de cimento

Para usar,
é só jogar o
pacote na

betoneira e
misturar!


