
V-MAR  LUB  

Descrição do Produto

 V-MAR  LUB é um lubrificante líquido para auxiliar no processo de bombeamento de concretos e argamassas,

exclusivamente desenvolvido para fornecer aos empreiteiros/construtoras, uma substituição econômica para a calda de

cimento ensacado. É ambientalmente seguro e compatível com todos os materiais de concreto/aditivos. (colocar

alguma figura indicando que esse produto é amigo da natureza).

*V-MAR  LUB não contém bentonita, materiais cimentícios, surfactantes ou incorporadores de ar.

Principais Benefícios

Principais Aplicações

Dosagens Recomendadas

Compatibilidade

V-MAR  LUB é compatível com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto.

Embalagem

Fornecido em bombonas de 200 litros e contentor de 1000 litros

Recomendações de Armazenagem

®

®

®

Espalha muito mais rápido do que as caldas cimentícias e forma uma camada  homogênea de lubrificação na

tubulação, evitando problemas de obstrução de concreto nas conexões;

Não há necessidade do uso de calda cimentícia;

Maior rendimento da bomba;

Reduz o atrito e a pressão da linha, aumentando a facilidade de bombeamento, inclusive a longas distâncias;

Diminui o desgaste de equipamentos e peças relacionadas, aumento a expectativa de vida do equipamento;

Facilmente utilizado no equipamento de bombeamento.

Processo de bombeamento do concreto.

1 saco de cimento = 20 litros de V-MAR  LUB.®

®

Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
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Especificações e Validade

Cor    Leitoso

Aspecto    Líquido

Validade    06 (seis) meses a partir da data de fabricação.

Instruções de Uso e Responsabilidade Legal

Para o uso do V-MAR  LUB é recomendado que o usuário atente a algumas recomendações técnicas a seguir:

*Recomenda-se que sejam feitos testes para determinar a adequação do V-MAR  LUB às suas aplicações, e que a bola

de borracha seja passada pelo sistema para distribuir uniformemente o lubrificante. 

A eficiência de lubrificação está relacionada com o tipo e tamanho da tubulação, e tipo de bomba. Geralmente 20 litros

de V-MAR  LUB substituem caldas cimentícias feitas com 1 saco de cimento. 

O aditivo V-MAR  LUB poderá perder suas principais funções de desempenho caso não seja armazenado de acordo com

o item “Recomendações de Armazenagem”. 

Qualquer utilização do aditivo V-MAR  LUB que não esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada

previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuário deve precaver-se de que as barreiras de contenção de armazenamento estejam de acordo com as

recomendações da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com órgãos ambientais.

Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em

caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ. 

®

Retirar 20 litros de V-MAR  LUB da embalagem original;1. ®

Despeje o produto no funil/coxo da bomba para distribuí-lo pela bomba;2.
Quando o sistema estiver lubrificado você pode começar a bombear o concreto.3.

®

®

Não utilizar o aditivo V-MAR  LUB em combinações com outras marcas de aditivos sem previa consulta técnica a

algum representante da GCP Applied Technologies.

®

®

®

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas

do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações

encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais

informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.

Last Updated: 2022-03-24

gcpat.com.br/solutions/products/v-mar-admixtures/v-mar-lubgcpat.com.br/solutions/products/v-mar-admixtures/v-mar-lub
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