
 
SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA 

 

 

FICHA TÉCNICA  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

NOME: Concre Fast 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Concreto estrutural de alto desempenho de pega rápida confere alta resistência 

estrutural nas primeiras horas, perfeito para obras que necessitam de liberação 

rápida.  Secagem rápida, fácil utilização, baixa retração, resistência à sulfatação, 

resistência estrutural nas primeiras horas, melhora a impermeabilidade. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 

 

Composição: Produto composto de cimento sulfo-aluminoso, areia e pedra. 

Indicação:  Obras e reparos em geral pisos, juntas, fundações, calçadas etc. 

Cor: Cinza 

Tempo de secagem: Ao toque entre 1h – 2 h, dependendo da temperatura, liberação para trafego leve de 2 a três horas. Cura total 28 dias (25°C e 

60% umidade). 
 

Tipo de produto: Não inflamável 

Rendimento: 1995kg/m³ . 

Validade: 09 meses a partir da data de fabricação 

Aparência: Líquido incolor 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11) 

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência 

do produto ao substrato. Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. 

 

Preparação do produto 

Misture o pó a seco antes do preparo do produto. O Material deve ser preparado com a diluição de 10% a 13% de água, sempre adicionando o pó 

sobre a água para facilitar a homogeneização.  

 

 Aplicação do produto  

Aplicar com o auxílio de uma desempenadeira metálica. O concreto deverá ser aplicado dentro de 5 minutos aproximadamente. 

 

Cura 

Para cura base água, recomenda-se borrifar a superfície com água por 1 a 2 horas após a aplicação. Para melhores resultados, recomenda-se a cura 

química com a Smart Resina da Drylevis, aplicada após um período inicial de cura úmida, evitando a perda de água rápida, proporcionando uma 

hidratação completa do concreto. 
  

 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação d e qualidade. Caso 

haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas 
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