
Só com a família ViapolSeca® você irá
acelerar a secagem dos concretos e
argamassas com qualidade.
A família ViapolSeca® tem os melhores
aceleradores de secagem.  
Eles têm a solução adequada para atender 
suas necessidades de forma Rápida,  
Rapidíssima ou Instantânea.

VEJA OUTRAS VANTAGENS: 

• Tamponamento rápido de in�ltrações,   
   jorros d’água ou vazamentos.
• Aceleram o tempo de pega.
• Reduzem a retração  
  e aumentam a durabilidade.

ViapolSeca

Não deixe para amanhã
o que você pode acelerar
para hoje.

Linha de
aceleradores
de secagem
ViapolSeca®
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ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL
RUA VERGUEIRO, 1.753/1.759, 3º ANDAR
VILA MARIANA - SÃO PAULO/SP
CEP 04101-000

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE 
CAÇAPAVA/SP
CEP 12282-535

FILIAL NORDESTE
RODOVIA BA 522 - KM 03
DISTRITO INDUSTRIAL
CANDEIAS - BA
CEP 43813-300

SAC: 0800 494 0777   
WWW.VIAPOL.COM.BR

SIGA-NOS
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®ViapolSeca®



ViapolSeca®Rapidíssimo

Embalagens: Pote de 1L (1,3kg)
e Galão de 3,6L (4,7 kg)

ViapolSeca®RápidoCL

Embalagens: Pote de 1L (1,3) kg,
Galão de 2,8L (3,6 kg) e Balde 11,3L (de 20 kg)

* Rendimento: Os rendimentos informados são teóricos e podem ser alterados, dependendo da aplicação.

ViapolSeca®Pó2Instantâneo

 

Embalagens: Caixas de 4 kg
e 15 kg

Aditivo acelerador de
secagem ultrarrápida

Aditivo acelerador de
secagem rápida

Cimento de secagem  
ultrarrápida

Aditivo acelerador de secagem rápida e plastificante
para concreto à base de cloreto. Indicado como
acelerador para endurecimento do concreto/argamassa 
em pisos; fixação e chumbamentos; revestimentos;
reparos urgentes; e pré-fabricados não armados. 

Acelerador de pega e estanqueamento de 
in�ltrações e jorros d’água em concreto; 
superfícies úmidas; subsolos; poços de elevadores 
e túneis; e outras estruturas sob in�uência direta de 
lençóis freáticos.

Cristalizante ultrarrápido em pó, com início de pega 
em 7 segundos e endurecimento em até 90 segundos. 
Indicado para tamponamento de jorros d’água em 
subsolos; reservatórios de águas e piscinas; túneis; 
silos enterrados, poços de elevadores; e galerias.

• RÁPIDO INÍCIO DE REAÇÃO E ENDURECIMENTO 
• SECAGEM ULTRARRÁPIDA
• FÁCIL APLICAÇÃO
• TAMPONAMENTO SUPER-RÁPIDO OU RAPIDÍSSIMO

• ACELERA O ENDURECIMENTO DO CONCRETO/ARGAMASSA
• AUMENTA AS RESISTÊNCIAS MECÂNICAS INICIAIS, 
  PERMITINDO ANTECIPAR A DESFORMA DO CONCRETO

• PRONTO PARA USO (MONOCOMPONENTE)
• BASE MINERAL
• ALTA RESISTÊNCIA 
• NÃO CONTÉM CLORETO
• TAMPONAMENTO INSTANTÂNEO

*Rendimento: 
• 1L: até 1 saco de cimento (50 kg)
• 3,6L: até 3 sacos de cimento (50 kg)

* Rendimento: 
• 1L: até 1 saco de cimento (50 kg)
• 2,8L: até 2,5 sacos de cimento (50 kg)
• 11,3L: até 13 sacos de cimento (50 kg)

* Rendimento: 
Variável dependendo dos números
e das dimensões dos
pontos de tamponamento.

Isento de 
Cloreto

(não provoca
corrosão da 
ferragem)

 Contém 
Cloreto 

Isento de 
Cloreto

(não provoca
corrosão da 
ferragem)


