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1. Nome do Produto 

EFFECTUS AD-TITANIUM  

 

2. Fabricante / Distribuidor 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                         Site: www.effectus.com.br.   

 

3. Descrição do Produto 

 O Effectus AD-Titanium® é um aditivo em pó desenvolvido segundo os mais 

modernos conceitos de Engenharia dos Materiais. 

 Pelas suas características físico-químicas permite níveis de resistência a delaminação 

ao ataque químico muito superior aos obtidos por concretos convencionais; 

 O Effectus AD-Titanium® impõe elevado nível de coesão ao concreto, boa fluidez e 

alta resistência mecânica nas primeiras idades. 

 O Effectus AD-Titanium® gera um ótimo balanço entre alta resistência mecânica, 

baixa permeabilidade, inércia química a óleos, solventes e durabilidade das 

armaduras. 

 Pó Sintético Inorgânico Aditivado, com Granulometria Engenheirada, quimicamente 

estável e Livre de Cl- e SO4²-. 

 Pode ser combinada com Líquido Dispersante Orgânico de alta eficiência à 

base de Ácido Carboxílico Esterificado Sindiodático, isento de sais e com arquitetura 

molecular desenhada. 

Ganhos no uso do Effectus AD-Titanium® 

 Reduz o consumo de água  

 Diminui a retração  

 Eleva a compacidade 

 Reduz a permeabilidade 

 Aumento de Resistência e Módulo 

 

 

 Reduz Teor de Cimento 

 Reduz a reação Álcali – Agregado 

 Eleva a durabilidade da Estrutura 

 Altas resistências iniciais 

 Redução de custo geral da Obra 
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Limitações: 

 O Produto deverá ser adicionado a concretos que utilizem 180 kg de cimento ou mais. 

4. Dados Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicação 

 Pisos industriais  

 Artefatos de Concreto  

 Concreteiras  

 Pavimentações e Estradas  

 Viadutos 

 Câmaras Frigoríficas  

 Reservatórios e Tanques de Concreto em geral 

6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído para todo território nacional brasileiro, diretamente para os 

projetos / obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-

nos. 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para o aumento das resistências do 

concreto através do processo de empacotamento de partículas, e sua garantia é 

limitada às condições de uso e aplicação do produto. O mesmo deverá sempre ser 

testado em laboratório antes de sua efetiva utilização em campo, para verificação da 

compatibilidade com a carta de traço do cliente. 

8. Manutenção  

 Não aplicável. 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 8890 

ou e-mail: vendas@effectus.com.br.  

Coloração Branca 

M.E. A 2,25 grama/ cm3  

Blaine médio       3.200 m²/kg 

Prazo de Validade 
1 (um) ano, armazenado em 
local seco e coberto.  

Dosagem média do 
Effectus AD - Titanium® no 
concreto 

Entre 30Kg/m³ (fck 30) e 50 
Kg/m³ (fck50) 
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