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TOTAL FIX® 
Adesivo estrutural a base de Epóxi 

Descrição 
TOTAL FIX® é um adesivo epoxídico especialmente 
desenvolvido para colagem de argamassa (úmida) sobre 
concreto curado. 
 
Indicações 
Ponte de aderência para materiais à base de cimento no 
estado fresco (mole) sobre substrato curado. 

Vantagens 
- Longo tempo em aberto para trabalho; 
- Isento de solventes; 
- Fácil aplicação. 

Informativo técnico 

Propriedade 

Propriedades a 25°C TOTAL FIX® 
Aspecto Líquido viscoso 
Coloração Âmbar 
Densidade aparente                                         1,100g/cm3 
Pot life                                                                 50 minutos 
Cura 7 dias 
Composição Resina Epóxi, base Poliamida. 
 
Aplicação 

Substrato 
O substrato deve estar livre de fissuras, recalque, resistência 
à abrasão demasiadamente fraca e qualquer contaminante 
que possa interferir na ardência tais como: óleo, graxa etc. 
O substrato deve passar por um processo de preparo 
mecânico ou limpeza química para receber TOTAL FIX®.  
 
Mistura  
A mistura do produto deve ser feita através de equipamento 
mecânico apropriado, tipo misturador dotado com 
ferramenta helicoidal. Seguir a seguinte ordem: Componente 
A e Componente B, até sua perfeita homogeneização. 
 
Aplicação 
A aplicação pode ser feita com rolo de lã com cerdas longas, 
trincha ou sistema spray airless, de toda forma deve-se 
observar se o substrato esta sendo totalmente imprimado, o 
consumo para o sistema úmido sobre seco nunca poderá 
ser inferior a 300,00 g/m². 
Para maior detalhamento da aplicação, entrar em 
contato com o departamento técnico, 
tecnico@totalrevestimentos.com.br. 
 
 
 

Consumo 
Devido a diversos estados de concreto é recomendado 
efetuar testes para uma melhor precisão. Consumo mínimo 
300,00 g/m². 
 
Embalagens 
Bicomponente plástica conjunto de 6,00 kg. 
 
Armazenamento 
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado. 
 
Validade 
Devidamente armazenado nas embalagens originais 
invioladas, o tempo de vida útil normal do produto é de 12 
meses a partir da data de fabricação. 
 
Precauções 
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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