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TOTAL FIX ACR30® 

Adesivo a base de resina acrílica para chapisco e 
argamassas. 

Descrição. 
TOTAL FIX ACR30® é um adesivo formulado a base de 
resinas acrílicas, que garante a aderência de chapisco e 
argamassas em locais sujeitos a umidade permanente ou 
intermitente, onde adesivos a base de PVA são contra 
recomendado. 
Argamassas e chapisco aditivados com TOTAL FIX ACR30® 
apresenta extraordinária adesão a superfície de concreto, 
pedra, alvenaria ou qualquer substrato poroso. 
TOTAL FIX ACR30® é imune a agua, sendo, portanto, 
indicado para emprego em chapisco de ponte de aderência 
de piso cimentícios, argamassa impermeáveis, bem como 
argamassa de assentamento de pisos cerâmicos. 
TOTAL FIX ACR30® tem propriedade plastificante, 
permitindo o emprego de argamassas de baixo teor de 
agua/cimento, com consequente melhoria de suas 
características finais, com resistência a permeabilidade. 
 

Vantagens.  
- Compatível com todos cimentos Portland; 
- Excelente aderência em substrato rígidos ou flexíveis; 
- Redução das perdas de material por reflexão em superfícies 
verticais; 
- Incremento de impermeabilidade; 
- Maior plasticidade na aplicação; 
- Bom acabamento. 
 
Indicações. 
- Ponto de aderência; 
- Argamassas para reparo em pisos cimentícios; 
- Argamassas adesivas para cerâmicas e azulejos; 
- Argamassas de regularização; 
- Chapisco em geral. 
 

Informativo Técnico.  

Análises 
Realizadas 

Métodos Especificações 

Aspecto MTD – 025 Líquido 

Cor MTD - 043 Branco 

P. Específico MTD - 005 1,010 ± 0,020 g/cm³ 

Sólidos MTD - 038 9% ± 2 

PH MTD - 023 8 - 10 

 

Metodologia da Aplicação.  

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de 
óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. 
Homogeneizar o TOAL FIX ACR30® previamente e executar 
sua mistura a água de preparação das argamassas e 
concretos. 
 

Recomendação de Aplicação.  

Chapisco. 
1 Parte de cimento Portland. 
1 Parte de areia lavada seca. 
Solução TOTAL FIX ACR30®/água:1:1. 
Rendimento: 0,3 lts/m2. 
 

Argamassas para reparo de pisos e paredes: 
1 Parte de cimento. 
2 Parte de areia lavada. 
Solução TOTAL FIX ACR30®/água:1:2. 
Rendimento por cm de espessura: 2,5 kg/m2. 
 

Argamassas adesivas e ou estucamento de concreto 
poroso. 
1 Parte de Total Estuque. 
Solução TOTAL FIX ACR30®/água:1:1. 
Rendimento por mm de espessura: 1,5kg/m2. 
 

Acondicionamento. 
Bobonas com 5 lts. 
Balde com 20 lts. 
Tambor com 200 lts. 

Armazenamento e Validade.  
Manter TOTAL FIX ACR30® em local coberto, sem umidade. 
Devidamente armazenado nas embalagens originais e 
invioladas, a vida útil nominal e de 12 meses da data de 
fabricação. 
 
Recomendações. 
Utilizar luvas de borracha para utilização.  
 
Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o 
produto, a mesma é adquirida através de nosso site 
www.totalrevestimentos.com.br. 
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