MOGIFAST
ACELERADOR DE PEGA PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

DESCRIÇÃO:
MOGIFAST é um excelente aditivo acelerador de pega para uso em argamassas e concretos, sua
formulação atua sobre o cimento facilitando a dissolução de seus componentes, e
consequentemente diminui o tempo de pega e aumenta as resistências nas primeiras idades.
É um aditivo acelerador isento de cloretos, indicado para argamassa, concreto, concreto
projetado, pré-fabricados e artefatos. Produto compatível com todos os tipos de cimento.

APLICAÇÃO:
MOGIFAST é indicado para acelerar o concreto e argamassa, para os quais se deseja um tempo
de pega mais rápido, possibilitando uma desforma mais rápida.
Para aumentar ou diminuir o tempo de pega basta variar a concentração de MOGIFAST na
mistura do concreto.
MOGIFAST é utilizado em concretos para revestimento de túneis, revestimento de taludes,
reservatórios e revestimento de galerias de concreto.
MOGIFAST pode ser usado em argamassas, concretos e artefatos.
Em concreto usinado o produto deve ser adicionado na obra, minutos antes da aplicação,
diluído em pequena quantidade.
Em artefatos o produto pode ser adicionado na água de amassamento ou ao final da mistura
(diluído em um pouco de água).
OBS: Deve-se realizar um teste prévio com o traço utilizado, visando obter os resultados
desejados. Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto físico:

Líquido viscoso transparente a levemente turvo.

Cor:

Incolor

PROPRIEDADES:
• Acelera o tempo de pega.
• Acelera o tempo de cura, permitindo desenformar as peças (pré-fabricados e artefatos de
concreto) em menor tempo.
• Diminuição da reflexão/ricochete em concretos projetados.
• Aumenta a resistência nas primeiras idades, inclusive nas primeiras horas após a pega.
• MOGIFAST em superdosagem pode atuar como aditivo acelerador super-rápido.
• Não provoca oxidação nas armaduras.
• Diminui a permeabilidade, e aumenta a aderência.

DOSAGEM:
MOGIFAST é fornecido líquido e já vem pronto para uso. Pequenas quantidades aceleram o
tempo de pega, que pode ser regulado com o volume ofertado, indicamos iniciar os
trabalhos com uma dosagem inicial de 50 mL de aditivo para 100Kg de cimento, aumento a
dosagem conforme a necessidade. Recomenda-se testar previamente as quantidades e o
tempo de pega com ensaios em laboratório. Superdosagens de MOGIFAST tornam a pega
super-rápida.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:
ARMAZENAGEM:

Manter em local seco e arejado.

EMBALAGEM:

Bombonas com 50kg ou tambores com 250Kg.

PRAZO DE VALIDADE:

Válido por 12 meses em lugar seco e fresco, em embalagens
originais e intactas. Quando estocado por longo período,
recomenda-se homogeneizá-lo antes de usar.

CUIDADOS:

Equipamentos utilizados: Lavar com bastante água e detergente
após o uso.

ECOLOGIA:

Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar.
Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação
vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou
alimentos.
Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando
embalagens no meio ambiente.
Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de
conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre
o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões
para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais
materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial
ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.
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