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REPARGROUT 450 
Graute não retrátil de alto desempenho. 
 
Características 
· Excelente resistência inicial e final; 
· Excelente aderência; 
· Pronto para utilização, basta apenas a adição de água; 
· Permite o trabalho em áreas de difícil acesso; 
· Baixa permeabilidade. 
 
Indicação 
Desenvolvido especialmente para: 
· Fixação de placas de base de máquinas, turbinas, compressores e equipamentos; 
· Fixação de trilhos, monovias e pontes rolantes; 
· Ancoragem de tirantes e chumbadores; 
· Grauteamento de painéis e vigas; 
· Grauteamento em áreas de difícil acesso; 
· Reparo de defeitos em estruturas de concreto. 
 
Preparo da superfície 
O substrato deve estar limpo, livre de partículas soltas, poeiras, óleos, nata de cimento e outros agentes 
contaminantes.  
 
Aplicação 
Repargrout 450 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água (11%). O pó deve ser adicionado 
à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. 
Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por cinco 
minutos. 
Deve-se prevenir a rápida secagem do Repargrout 450, protegendo-o da incidência direta do sol e vento 
através de meios adequados. 
Recomenda-se que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura. 
 
Dados técnicos    
 Aspecto:  Pó 

 Cor:  Cinza 
 Função:  Graute de alto desempenho 
 Índice de consistência (25 ± 2ºC / 11% água):  > 290 mm 
 Resistência à compressão (25 ± 2ºC / 11% água): 
 1 dia  > 18 MPa 
 7 dias  > 40 MPa 
 28 dias  > 50 MPa 
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Embalagem e armazenagem 
Saco de 25 kg. 
Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, 
alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. 
 
Validade 
9 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem. 

 
Segurança 
Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. 
Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.  
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de 
proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação 
forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e 
sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos 
e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação 
médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico 
imediatamente. 
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