Argamassa
industrializada

Sustentabilidade e
produtividade em sua obra
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A maior parte da argamassa
utilizada é preparada na
obra a partir da mistura de
cimento, cal, areia e água.

H2o

A argamassa industrializada reduz o consumo de
água e a geração de emissões. São 128 litros de
água economizados e 280 kg CO2e evitados a cada
metro cúbico.
Se ela fosse utilizada em metade das construções
no Estado de São Paulo, seria possível:
evitar a emissão de

2,2 milhões tCO e

ECOEFICIÊNCIA
Na argamassa
industrializada, a
mistura já vem pronta.
Para utilizar na obra,
basta adicionar água.
Essa é uma solução
mais econômica e
sustentável.
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30% mais
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redução de 13,5%

no consumo de recursos naturais
(menor densidade)
1 Fonte: Don Mackenzie, Sustainable Transportation Lab (Universidade de Washington).
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Diferenciais da argamassa industrializada
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Votorantim Cimentos
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NA ARGAMASSA VIRADA EM OBRA,
APÓS A MISTURA, HÁ PERDA DE ATÉ
30% DO VOLUME INICIAL.

INDUSTRIALIZADA
argamassa
industrializada
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SISTEMA AUTOMATIZADO
MATRIX

Com o sistema de aplicação
da Votorantim, as vantagens
da utilização da argamassa
industrializada são ainda
maiores.

+ rapidez e facilidade
na aplicação
= ganhos de
produtividade
revestimento uniforme
= mais qualidade
menor consumo de
massa corrida
redução da perda de
materiais
= menor custo

NA APLICAÇÃO
+ HOMOGÊNEA
+ RENTABILIDADE
– DESPERDÍCIO

POR SER MAIS HOMOGÊNEA, A ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA NÃO APRESENTA PERDA
SIGNIFICATIVA DE VOLUME NA ETAPA DE
PREPARO COM ÁGUA.

ASSISTA AO VÍDEO:
https://www.youtube.com watch?v=VPLUzaECoLc

