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A necessidade por produtos químicos para construção 
de melhor desempenho, mais sustentáveis e mais 
econômicos para atender estes novos desafios nunca 
foi tão grande. Na América Latina, onde a indústria de 
construção está elevando os padrões ano após ano, a 
procura por produtos químicos de construção de melhor 
desempenho é especialmente evidente.

Nós, dos negócios da AkzoNobel Building & Construction, 
apreciamos a oportunidade para assumir estes desafios 
e permitir que nossos clientes atendam as novas  
necessidades emergentes na indústria de construção.

Seguindo os esforços pioneiros em 1968 na produção de 
polímero redispersível em pó, os produtos ELOTEX® se 
estabeleceram como marcos de referência em diversas 
aplicações de argamassa seca e ainda hoje permanecem 
na vanguarda da inovação.  Da mesma forma, os éteres 

de celulose BERMOCOLL®, com mais de 50 anos de 
história na indústria de construção, formam agora uma 
tecnologia complementar para a nossa linha de políme-
ros redispersíveis em pó. O pacote de tecnologia dos 
aditivos de desempenho para a indústria de argamassa 
seca se completa com os aditivos especiais da marca 
ELOTEX®, que inclui uma linha de produtos únicos,  
trazendo um desempenho adicional para as aplicações 
de argamassa seca mais procuradas.

Com o nosso incomparável portfólio de produtos, enormes 
capacidades de P&D, experiência em suporte técnico e 
presença industrial em todo o mundo, proporcionamos 
aos nossos clientes toda nossa experiência na elaboração 
de formulações e competência de produtos para assegurar 
o sucesso contínuo em uma indústria muito exigente e em 
constante mudança.

O rápido ritmo de mudança na indústria de construção atual requer o desenvolvimento contínuo 

de novos produtos de alto desempenho para melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos 

materiais de construção. 

A maneira como construímos está mudando e novos padrões estão surgindo para atender aos 

avanços exigidos em nossos locais de trabalho, bem como em nossas casas.

Experience 
             the difference 
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Éteres de Celulose BERMOCOLL®

Com mais de 50 anos de experiência na produção de 
éteres de celulose BERMOCOLL®, hoje podemos oferecer 
à indústria de construção um portfólio otimizado de pro-
dutos. Nossos produtos BERMOCOLL® são baseados 
em celulose: um polímero natural derivado de fibras  
de madeira ou de plantas. Oferecemos os seguintes 
principais tipos de éteres de celulose: etil hidroxietil 
celulose (EHEC) e metil etil hidroxietil celulose (MEHEC). 
Todos os grupos de produtos são obtidos por meio  
de uma substituição química  conhecida como eterificação. 
Os éteres de celulose BERMOCOLL® são únicos na 
indústria e têm sido desenvolvidos para conferir uma 
gama de propriedades nas argamassas secas.  
Dependendo dos requisitos do utilizador final, os  
produtos BERMOCOLL® conferem:

Nossa experiência no desenvolvimento e na produção 
de dispersões de látex especiais permitem que a 
AkzoNobel ofereça uma linha inigualável de produtos 
desenvolvidos especificamente para trazer avanços 
concretos a uma vasta gama de argamassas:

∙ Excelente trabalhabilidade de argamassa
∙ Maior adesão aos substratos porosos e não porosos
∙ Maior adesão ao contraplacado
∙ Rigidez reduzida e flexibilidade aprimorada
∙ Maior resistência à abrasão
∙ Absorção de água reduzida
∙ Durabilidade assegurada

Nossa linha de produtos ELOTEX® também oferece  
diversas vantagens ao formular produtos que  
cumprem com requerimentos muito específicos como  
a minimização de emissões de compostos orgânicos 
voláteis (COV). Caso necessário, também ajudam os  
formuladores a satisfazerem as normas de qualidade  
de ar para uso interno (por exemplo, LEED). 

∙ Maior retenção de água
∙ Consistência aprimorada para facilitar a  
 trabalhabilidade dos produtos de camada fina
∙ Reologia controlada para promover resistência ao  
 escorrimento
∙ Segregação reduzida dos diferentes componentes de  
 formulação
∙ Adesão aprimorada nos substratos porosos
∙ Estabilidade otimizada dos poros de ar para melhorar  
 a trabalhabilidade
∙ Adesão aprimorada às placas de poliestireno

Além dos usos convencionais dos éteres de celulose 
BERMOCOLL® em formulações de argamassa seca, 
nossos produtos também são recomendados como 
modificadores reológicos para sistemas pastosos de 
dispersões prontos para uso.

Aditivos Especiais ELOTEX®

A gama de aditivos especiais ELOTEX® compreende 
um número de diferentes tecnologias que vão desde os 
aditivos formulados como a nossa família ELOTEX®CAST 
à tecnologia de silano encapsulado utilizado no desen-
volvimento de nossa linha de produtos ELOTEX® SEAL. 

Em aplicações que vão desde pisos, rejuntes sobre 
sistemas compostos de isolamento térmico externo ao 
reboco e assentamento de revestimentos, nossos clientes 
podem experimentar os avanços únicos introduzidos 
pelos produtos de aditivos especiais, como:

∙ Resistência à água aprimorada
∙ Maior hidrofobicidade
∙ Superior repelência à água
∙ Eflorescência reduzida
∙ Incomparável resistência às manchas
∙ Trabalhabilidade aprimorada
∙ Excelente nivelamento

Como encontrar a solução perfeita

Nosso portfólio de produtos compreende três principais tecnologias: éteres de celulose 

BERMOCOLL®, polímeros redispersíveis em pó ELOTEX® e aditivos especiais ELOTEX®. Se  

utilizados como aditivos independentes ou em combinação com um outro produto, nossos  

produtos oferecem um poderoso conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de  

formulações de argamassa seca para a indústria de construção.

Os polímeros redispersíveis em pó ELOTEX® exercem uma influência decisiva sobre os produtos 

acabados de argamassa seca à base de cimento, cal ou gesso. Nossos polímeros redispersíveis 

em pó de fluxo livre são obtidos através da pulverização de dispersões de látex otimizadas.
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Assentamento 
de Pisos – 
Qualidade de 
Baixo para Cima

No piso acabado, nossos produtos realçam todas as 
principais características físicas necessárias dos pisos 
modernos. O aperfeiçoamento contínuo de nossa linha 
de produtos assegura que os mesmos alcancem um 
nível baixo de emissão de COV esperado na indústria. 

Aplicações Típicas

∙ Pisos residenciais e industriais
∙ Compostos e argamassas de autonivelamento à base  
 de cimento
∙ Pisos à base de gesso
∙ Compostos aplicados por bombas ou manualmente

Benefícios

∙ Aumento de nivelamento, estética de superfície e  
 resistência à abrasão
∙ Resistência flexural e resistência à tensão de  
 colagem em vários substratos
∙ Menor complexidade na formulação
∙ Possibilidade de utilizar matérias-primas de diferentes  
 qualidades
∙ Estabilização contra sangramento e segregação
∙ Propriedade antiespumante aprimorada
∙ Alcance muito baixo de emissões de COV do produto  
 formulado final

Os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® otimizam 

a reologia e a trabalhabilidade de todas as 

formulações para assentamento de pisos,  

melhorando a fácil aplicação no local e  

garantindo superfícies excepcionalmente  

suaves e sem defeitos. 

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® E 230 X

Informações Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

EHEC
300
não
pó extra fino

Propriedades Físicas
Estabilização
Retenção de água

   
 

Aplicações

SLC cimento base com caseína
SLC base cimento com plastificantes  
sintéticos
SLC e SLS base gesso 

   

   
 

  

Observações
Éter de celulose não modificado, de baixa viscosidade, projetado 
para aprimorar a consistência, a estabilidade e a retenção de água 
dos compostos de assentamento de pisos. 

Aditivos Especiais

Produtos ELOTEX® CAST700 CAST710 FLOWKIT53

Informações 
Técnicas Funcionalidade Melhora a Reologia Melhora a Reologia Polímero Fluidificante

Propriedades Físicas

Estabilização
Fluidez
Aparência da superfície
Antiespumante

   
  
  
  

 
  
  
  

 
   
  
  

Aplicações

SLC cimento base 
SLC gesso base
SLS base de gesso

–
  
  

–
  
   

  
 

–

Observações

Produto novo e exclusivo 
baseado em uma tecno-
logia inovadora, especial-
mente projetado para 
compostos niveladores 
para SLC à base de gesso 
(beta, FGD).

Produto novo e exclusivo 
baseado em uma tecnologia 
inovadora, especialmente 
projetado para SLS à base 
de gesso (beta, FGD).

Combinação de tecnologias 
ELOTEX® em um único 
produto, exclusivo para 
compostos de nivelamento 
com compatibilidade 
aprimorada para diferentes 
qualidades de cimentos. 

SLC = Composto autonivelante  |  SLS = argamassa autonivelante

Polímeros Redispersíveis em Pó      

Produtos ELOTEX® FL2200 FL2211 FL2280 FL3210

Informações 
Técnicas

Base química
MFFT (°C)

VA/E
0

VA/E
3

VA/E
3

VA/VV/E
5

Propriedades Físicas

Fluidez
Aparência da superfície
Robustez na formulação
Resistência à abrasão
Antiespumante

  
  
 
 

–

  
  
 
  
  

  
   
  
  
  

   
  
   
   
 

Aplicações

SLC base cimento com caseína
SLC base cimento com plasti-
ficantes sintéticos
SLC e SLS base gesso 
SLC e SLS por bomba

  

   

  
 

  

   

  
  

  

  

  
  

   

   

   
  

Observações

Novo PRP de alta 
qualidade, sem 
antiespumante, 
com baixíssimas 
emissões VOC 
(sem formaldeído), 
bom efeito de  
nivelamento e pro-
priedades universais 
para compostos de 
nivelamento.

PRP com anti-
espumante de alta 
qualidade, boa 
fluidez e efeito de 
nivelamento. 

Novo PRP com 
antiespumante, 
de alta qualidade, 
com baixíssimas 
emissões VOC  
(sem formaldeído), 
excelentes pro-
priedades de  
nivelamento e 
aparência de super-
fície aprimorada.

PRP com anti-
espumante de alta 
qualidade, confere 
excelentes efeitos 
de fluidez e boa 
compatibilidade 
com outros  
componentes  
da formulação.

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® MT 500 M 30 ML 31 M 70 ME 1000 X

Informações 
Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

MEHEC
4'500
forte
pó fino

MEHEC
18'000
não
pó fino

MEHEC
20'000
baixo
pó fino

MEHEC
42'000
não
pó fino

MEHEC
60'000
não
pó fino

Propriedades  
Físicas

Tempo em aberto
Retenção de água
Resistência ao deslizamento

  
   
   

  
  
 

  
  
  

  
    
  

  
  
  

Aplicações

Qualidade padrão C1 - C2
Alta qualidade C2S1
Aplicação em áreas exter-
nas  C2S2

  
   
   

  
  
 

   
   
 

   
   
 

   
 
 

Observações

Éter de celulose forte-
mente modificado, 
de baixa viscosidade, 
projetado para  
aprimorar o tempo em 
aberto, a retenção de 
água, a consistência, 
a trabalhabilidade 
e a resistência das 
argamassas à base 
de cimento. 

ter de celulose 
não modificado, 
de viscosidade 
média projetado 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e 
a resitência das  
argamassas à 
base de cimento.

Éter de celulose 
modificado, 
de viscosidade 
média projetado 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e 
a resistência das 
argamassas à 
base de cimento. 

Éter de celulose 
não modificado, 
de alta viscosi-
dade projetado 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e 
a resistência das 
argamassas à 
base de cimento. 

Éter de celulose 
não modificado, 
de viscosidade 
muito alta, projetado 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e a 
resistência das  
argamassas básicas 
à base de cimento.

Polímeros Redispersíveis em Pó      

Produtos ELOTEX® 60W MP2100 FX6300 FX5600 ST2750

Informações 
Técnicas

Base química
MFFT (°C)

VA/E
12

VA/E
3

VA/E
0

VA/VV/E/Ac
0

VA/E
3

Propriedades  
Físicas

Tixotropia
Tempo em aberto
Flexibilidade
Aderência em pavimento 
molhado

–
 

–
–

–
  
  
   

–
  
  
   

–
   
    
   

  
   
  
 

Aplicações

Qualidade padrão C1 - C2

Alta qualidade C2S1
Aplicação exterior C2S2

  
–
–

   
  
 

  
   
  

  
   
  

  
  

–

Observações

PRP econô-
mico com 
propriedades 
multi- 
funcionais  
adequadas 
para 
argamassas 
econômicas.

PRP de alta 
qualidade com 
propriedades 
multifuncionais 
para argamas-
sas padrão e 
eficiente em 
baixas dosa-
gens. 

PRP de alta qualidade, 
flexível com excelente 
trabalhabilidade e boa 
resistência à água, 
recomendado para 
argamassas de alta 
qualidade, placas de 
revestimentos grandes 
e aplicações em áreas 
externas.

PRP de alta qualidade, 
flexível, com excelente 
trabalhabilidade e 
resistência à água, reco-
mendado para argamas-
sas de alta qualidade, 
placas de revestimentos 
grandes e aplicaçoes em 
áreas externas com alta 
dosagem de PRP.

PRP de alta 
qualidade para 
argamassas padrão 
que requerem 
resistência ao 
escorrimento. 
Excelente para o 
uso com placas de 
revestimento de 
formato grande. 

Assentamento de Revesti-
mentos –  Conexões Flexíveis 

Os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® para argamassas 
colantes oferecem resistência adesiva elevada, alta  
resistência ao escorrimento, aumento da estabilidade 
congelamento-descongelamento e propriedades de  
trabalho muito boas. 

Aplicações Típicas

∙ Argamassas colantes de qualidade padrão C1 e C2
 em conformidade com as normas EN12004
∙ Argamassas colantes de alta qualidade C2S1 (EN12004)
∙ Argamassas flexíveis de alta qualidade ideais para
 aplicações exteriors C2S2 (EN12004) 

∙ Assentamentos de revestimentos de piso e parede
∙ Todos os formatos diferentes (pequenos e grandes)  
 de placas de revestimentos porosas e não porosas
∙ Substratos minerais e não minerais

 

Benefícios 

∙ Excelente resistência adesiva em diferentes 
 substratos, incluindo contraplacados
∙ Maior flexibilidade e comportamento plástico
∙ Maior força de coesão
∙ Valores altos de resistência ao molhado
∙ Excelente tempo em aberto e resistência ao escorrimento

Argamassas colantes cimentícias formuladas com os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® são fáceis 

de trabalhar, ecológicas, de fácil aplicação e oferecem flexibilidade e desempenho de longa duração 

em áreas azulejadas.

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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Rejuntes –  
Preenchendo as 
Lacunas

A AkzoNobel Performance Additives oferece a mais  
ampla gama de produtos para melhorar as propriedades  
de todas as argamassas de rejuntamento. Nossos produtos 
foram projetados para melhorar a trabalhabilidade, o no 
preenchimento e a resistência ao escorrimento de rejuntes 
de paredes. 

Aplicações Típicas

∙ Rejuntes de pisos e paredes
∙ Rejuntes à base de cimento CG1 e CG2
∙ Todos os diferentes formatos de placas de  
 revestimentos porosos e não porosos
∙ Aplicações em áreas internas e externas

Benefícios

∙ Adesão aprimorada às bordas das placas de 
 revestimentos
∙ Maior flexibilidade e deformabilidade 
∙ Excelentes propriedades hidrofóbicas e de repelência 
 à água
∙ Eflorescência reduzida
∙ Retenção de água, consistência e trabalhabilidade 
 aprimorada

As argamassas de rejuntamento que incorporam  

os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® preenchem

 as lacunas entre placas de revestimentos, 

compensado qualquer irregularidade. Além 

disso, a junção das peças desempenha uma 

função arquitetônica e estética com o seu  

padrão e coloração.  

Aditivos Especiais

Produtos ELOTEX® SEAL81 SEAL200 ERA100 SRT100

Informações 
Técnicas

Funcionalidade Hidrofóbico Hidrofóbico Antieflorescente Antieflorescente

Propriedades Físicas

Hidrofobicidade
Oleofobicidade
Resistência às manchas
Antieflorescente

  
–
–
–

   
 

–

–
–
–

   

 
–
–

   

Aplicações

Rejuntes à base de 
cimento CG1
Rejuntes à base de 
cimento CG2

 

  

 

  

   

   

  

  

Observações

Silano encapsulado 
em forma de pó com 
excelente miscibilida-
de e armazenamento 
duraduoro, fornece 
propriedades de 
repelência à agua 
aos rejuntes à base 
de cimento. 

Silano encapsulado 
altamente ativo em 
forma de pó com 
excelente miscibilida-
de e armazenamento 
duraduoro, fornece 
forte hidrofobia aos 
rejuntes à base de 
cimento.

Resina em forma 
de pó, atua como 
umectante e agente 
dispersante. Reduz 
a eflorescênecia 
primária de rejuntes 
de ajuste hidráulico.

Flúor silano encapsu-
lado em pó altamen-
te ativo, proporciona 
excelente hidrofobi-
cidade e resistência 
às manchas nos 
rejuntes à base de 
cimento. 

Polímeros Redispersíveis em Pó      

Produtos ELOTEX® 60W MP2100 HD2000 HD4500

Informações 
Técnicas

Base química
MFFT (°C)

VA/E
12

VA/E
3

VA/E
3

VA/VV/Ac
0

Propriedades 
Físicas

Hidrofobicidade
Absorção de água
Antiespumante

–
–
–

–
–
–

    
  
   

   
  

–

Aplicações

Rejuntes à base de 
cimento CG1
Rejuntes à base de 
cimento CG2

 

–    

  

–   

    

  

   

   

Observações

PRP econômico com 
propriedades multifun-
cionais adequados para 
rejuntes econômicos. 

PRP de alta qualidade 
com propriedades 
multifuncionais para 
rejuntes de cimento 
padrão. Eficiente em 
baixas dosagens. 

PRP hidrofóbico para 
rejuntes de alta quali-
dade que exigem maior 
resistência à agua.

PRP hidrofóbico de alta 
qualidade projetado 
para rejuntes à base de 
cimento que exigem 
uma boa durabilidade 
de resistência à água.

Produtos BERMOCOLL® E 230 X  M 10

Informações Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

EHEC
300
não
pó extra fino

MEHEC
7'500
não
pó extra fino

Propriedades Físicas
Incorporação de ar
Retenção de água

  
 

 
 

Aplicações
Rejuntes à base de cimento CG1
Rejuntes à base de cimento CG2

   
   

  
  

Observações

Éter de celulose não modificado, 
de baixa viscosidade projetado 
para aprimorar a consistência, 
a estabilidade e a retenção de 
água nos rejuntes à base de 
cimento. 

Éter de celulose não modificado, 
de baixa viscosidade projetado 
para aprimorar a retenção de 
água, a consistência, a traba-
lhabilidade e a resistência dos 
rejuntes à base de cimento.

Éteres de Celulose

* EHEC incorpora mais ar comparado ao MEHEC

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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ETICS – 
Sustentabilidade  
através da  
Economia de 
Energia 

Aplicações Típicas

∙ Argamassas colantes
∙ Acabamento base
∙ Acabamento superior e acabamento superior de látex

Benefícios

∙ Maior adesão, especificamente sobre placas EPS,  
 XPS e MW
∙ Maior flexibilidade e resistência de impacto
∙ Maior coesão
∙ Maior resistência à abrasão de superfície
∙ Evita a formação de trincas
∙ Maior desempenho e durabilidade

O uso dos produtos ELOTEX® e BERMOCOLL®  

é essencial para a trabalhabilidade, a retenção 

de água, o tempo em aberto e para as propriedades 

físicas gerais do ETICS (Sistemas de Isolamento 

Térmico pelo Exterior).  

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® M 30

Informações Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da partícula

MEHEC
18'000
não
pó fino

Propriedades Físicas
Tempo em aberto
Retenção de água

 
  

Aplicações
Camada adesiva
Camada base

  
  

Observações

Éter de celulose não modificado, de viscosidade média projetado para  
aprimorar a consistência, a trabalhabilidade e a retenção de água nos  
sistemas EIFS/ETICS à base de cimento.

Produtos BERMOCOLL® PAD 2

Informações Técnicas Funcionalidade Agente aderente

Propriedades Físicas Adesão no EPS    

Aplicações
Camada adesiva
Camada base

   
–

Observações

Aditivo que aumenta a adesão à placa de poliestireno, especialmente  
projetado para argamassas à base de cimento EIFS/ETICS que são  
utilizados para aderir a todos os tipos de placas de poliestireno para  
superfícies de construção. 

Aditivos Especiais

Polímeros Redispersíveis em Pó   

Produtos ELOTEX® FX2320

Informações Técnicas
Base química
MFFT (°C)

VA/E
0

Propriedades Físicas

Flexibilidade
Adesão ao seco
Adesão ao molhado
Resistência de impacto

   
  
  
  

Aplicações

Argamassa colante
Argamassa combo
Camada base

   
   
   

Observações
PRP flexível, de alta qualidade para modificar argamassas à base de  
cimento e sistemas de argamassas projetados para os sistemas de  
isolamento térmico pelo exterior. 

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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Impermeabili-
zação –  
Mantendo Água  
à Distância

Os polímeros redispersíveis em pó ELOTEX® facilitam a 
aplicação das membranas flexíveis de impermeabilização 
nos substratos difíceis de revestir. A membrana, resultante 
do polímero modificado, é resistente aos íons de cloreto 
e sulfato, CO2, e outros agentes agressivos. 

Aplicações Típicas

∙ Impermeabilização de telhados planos
∙ Impermeabilização por baixo da peça e  
 impermeabilização de áreas internas úmidas  
 (chuveiros, banheiros e cozinhas)
∙ Impermeabilização de paredes de porão interior e  
 exterior 
∙ Selagem de instalações de esgoto
∙ Impermeabilização de piscinas e áreas de spa
∙ Impermeabilização de tanques de água
∙ Proteção da superfície de concreto estrutural e 
 de proteção geral de prédios 

Benefícios

∙ Excelente abrasão sobre vários substratos
∙ Fornece resistência à água e à pressão da água
∙ Melhor flexibilidade e desempenho na cobertura 
 de fissuras
∙ Resistência à abrasão aprimorada
∙ Melhora nas características de intemperismo de 
 longo prazo

Membranas de impermeabilização cimentícias 

altamente flexíveis modificadas com os políme-

ros redispersíveis em pó ELOTEX® são ideais 

para o uso em substratos propensos ao  

encolhimento, craqueamento, movimentos, 

tensões ou vibrações.

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® M 10

Informações Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

MEHEC
7'500
não
pó fino

Propriedades Físicas
Trabalhabilidade
Retenção de água

  
 

Aplicações
Membranas rígidas
Membranas flexíveis

  
  

Observações
Éter de celulose não modificado, de baixa viscosidade, projetado para 
aprimorar a retenção de água nos sistemas de impermeabilização à 
base de cimento. 

Aditivos Especiais

Produtos ELOTEX® SEAL81 SEAL200

Informações 
Técnicas Funcionalidade Hidrofóbico Hidrofóbico

Propriedades Físicas Hidrofobicidade      

Aplicações
Membranas rígidas
Membranas flexíveis

  
  

   
   

Observações

Silano encapsulado em forma de pó 
com excelente miscibilidade. Oferece 
propriedades de repelência à água aos 
sistemas de impermeabilização à base  
de cimento. 

Silano encapsulado altamente ativo em 
forma de pó com excelente miscibilidade 
e forte hidrofobicidade aos sistemas de 
impermeabilização à base de cimento. 

Polímeros Redispersíveis em Pó      

FLEXÍVEL

Produtos ELOTEX® FX2322 FX5600 FLEX8300

Informações 
Técnicas

Camada base
MFFT (°C)

VA/E
0

VA/VV/E/Ac
0

Ac
0

Propriedades 
Físicas

Hidrofobicidade
Flexibilidade
Cobertura de fissuras
Solidez na variação do 
teor de água

  
  
 
 

  
  
 
 

  
   
  
 

Aplicações
Membranas rígidas
Membranas flexíveis

–
  

–
  

– 
   

Observações

PRP flexível, de 
alta qualidade, 
particularmente 
bem adaptado 
para o uso em 
compostos de 
vedação flexível, 
assegurando 
propriedades 
superiores de 
cobertura de 
fissuras. 

PRP flexível, de 
alta qualidade 
particularmente 
bem adaptado 
para o uso em 
compostos de 
vedação flexível, 
assegurando 
proriedades 
superiores de 
cobertura de 
fissuras.

PRP altamen-
te flexível, de 
alta qualidade 
com excelente 
resistência à 
saponificação, 
particularmente 
projetado para o 
uso em compos-
tos de vedação 
flexível.  

   =  excelente        =  muito bom       =  bom

RÍgIDO

HD2000 HD4500

VA/E
3

VA/VV/Ac
0

  
–
–

 

   
–
–

 

   
–

   
–

PRP hidrofóbico 
para suspensões 
rígidas de imper-
meabilização, 
argamassas 
colantes padrão, 
rejuntes e 
rebocos com re-
sistência à água 
e durabilidade 
muito boa. 

PRP de alta 
qualidade, 
hidrofóbico para 
suspensões 
rígidas de imper-
meabilização, 
argamassas 
colantes padrão, 
rejuntes e rebocos 
com resistência  
à água e  
durabilidade 
muito boa.  
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Reparo – Como Novo O tráfego pesado, as condições climáticas e a poluição são fatores que desafiam as estruturas 

das construções no dia a dia. Mais cedo ou mais tarde, a renovação é necessária a fim de  

manter a integridade estrutural.

Os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® melhoram a  
reologia das argamassas de reparo, sua trabalhabilidade 
e propriedades físicas. As argamassas de polímeros 
modificados possuem impermeabilidade aprimorada 
contra CO2 e resistência a muitos outros tipos de 
poluentes. 

Aplicações Típicas

∙ Reparos de concreto estruturais e não estruturais
Benefícios

∙ Alta resistência inicial
∙ Maior força adesiva aos substratos de concreto
∙ Redução de encolhimento e trincas
∙ Maior hidrofobicidade e absorção de água reduzida
∙ Resistência flexural e de tensão otimizadas
∙ Maior plasticidade e flexibilidade
∙ Retenção de água aprimorada

Polímeros Redispersíveis em Pó      

Produtos ELOTEX® MP2100 FL2211 FX7000 TITAN8100

Informações 
Técnicas

Camada base
MFFT (°C)

VA/E
3

VA/E
3

St/Ac
0

Ac
0

Propriedades 
Físicas

Hidrofobicidad
Propriedades  
antiespumantes
Flexibilidade
Adesão aos substratos  
difícies

–
–  

 

 

–
   

 

 

 
  

   

 
– 

 

   

Aplicações
Reparo não estrutral
Reparo estrutra

  
 

  
  

 
   

 
   

Observações

PRP não modificado, 
de alta qualidade com 
boa fluidez, efeitos  
de nivelamento e  
propriedades universais 
para argamassas  
de reparo à base 
de cimento. 

PRP antiespumante, 
de alta qualidade com 
boa fluidez e efeitos de 
nivelamento. Também 
para aplicações de alta 
resistência como as 
argamassas de reparo 
de concreto.

PRP de alta qualidade, 
altamente resitente à 
saponificação e espe-
cialmente adequado 
para as argamassas 
de reparo de concreto 
que se encontram com 
barras de reforço.

PRP de alta qualidade 
para argamassas de 
reparo de concreto de 
baixa contração, alta 
resistência; e possui 
boa durabilidade de 
resistência à água. 

Produtos BERMOCOLL® M 10

Informações Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

MEHEC
7'500
não
pó fino

Propriedades Físicas Retenção de água    

Aplicações
Reparo não estrural
Reparo estrural

   
  

Observações
Éter de celulose não modificado, de baixa viscosidade projetado para apri-
morar a retenção de água, a consistência, a trabalhabilidade e a resistência 
de argamassas de reparo à base de concreto. 

Éteres de Celulose

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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Preenchedores de Juntas –  
 Suavemente Preenchidos

Rejuntes à base gesso são utilizados no preenchimento 
de vãos entre placas de divisão, para suavizar e  
preencher irregularidades em paredes e telhados. Quer 
seja para garantir adesão e coesão ou para melhorar as 

propriedades de trabalhabilidade, a linha de produtos 
ELOTEX®  e BERMOCOLL®  foi projetada para ajudá-lo 
a cumprir todos os requisitos. Além disso, com o uso de 
nosso produto ELOTEX® SEAL, o aumento do tempo de 

vida e da durabilidade de preenchedores de juntas à base 
de gesso está garantido. 

Aplicações Típicas

∙ Compostos de alisamento e de juntas à base de   
 gesso
∙ Preenchedor de juntas pronto para uso (látex)
∙ Aplicações em áreas interiores de alta humidade
∙ Resistência à água nos produtos de construção à  
 base de gesso, quando necessário

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® CCA 328 CCM 879 M 30 Q EBM 5500

Informações 
Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

EHEC
33'500
forte
pó fino

MEHEC
55'000
forte
pó fino

MEHEC
18'000
não
pó fino

MEHEC
33'000
não
pó fino

Aplicações

Compostos de juntas à 
base de gesso
Compostos de juntas 
de gesso livre
Compostos de juntas 
pastosos

    

    

–

    

    

–

– 

– 

   

– 

– 

   

Observações

Éter de celulose  alta-
mente modificado, de 
alta viscosidade para 
aprimorar a retenção de 
água, a consistência e 
a estabilidade de com-
postos de juntas à base 
de gesso. 

Éter de celulose, de vis-
cosidade muito alta para 
aprimorar a retenção de 
água, a consistência e 
a estabilidade de com-
postos de juntas à base 
de gesso. 

Éter de celulose de 
viscosidade média para 
aprimorar a retenção de 
água, a consistência e a 
estabilidade de produ-
tos à base de látex. 

Éter de celulose de 
alta viscosidade com  
resistência aprimorada, 
consistência e estaili-
dade para produtos à 
base de látex. 

Produtos ELOTEX® AD0110 MP2100 FX2320

Informações 
Técnicas

Base química
MFFT (°C)

VA
5

VA/E
3

VA/E
0

Aplicações

Compostos de juntas à 
base de gesso
Compostos de juntas de 
gesso livre

    

   

    

   

    

   

Observações
PRP rígido, de alta qualidade, 
com excelentes propriedades 
de adesão e coesão. 

PRP de alta qualidade, de rigi-
dez média, com excelentes pro-
priedades de adesão e coesão. 

PRP flexível de alta qualidade, 
com excelentes propriedades 
de adesão e coesão.

Polímeros Redispersíveis em Pó

Produtos ELOTEX® ELOSET542 SEAL712

Informações Técnicas Funcionalidade Espessante Hidrofobicidade

Propriedades Físicas
Hidrofobicidade
Tixotropicidade

–
   

   
–

Aplicações

Compostos de juntas 
à base de gesso
Compostos de juntas 
de gesso livre

    

 

    

–

Observações

Éter de amido para reduz a pegajosidade;  
aprimora a estrutura da viscosidade e da 
trabalhabilidade para uma aplicação mais 
fácil e suave, permitindo a aplicação em 
camadas espessas.  

Silano encapsulado em forma de pó com ex-
celentes propriedades de mistura e trabalhabili-
dade. Estabilidade de armazenamento duradoura 
e excepcionais propriedades de repelência à 
água em compostos de juntas à base de gesso. 

Aditivos Especiais

Rejuntes à base de gesso são geralmente utilizados entre placas de gesso em combinação  

com fitas de papel como reforço para proporcionar uma superfície firme e plana para posterior 

processamento com uma tinta, papel de parede ou argamassa de acabamento.

   =  excelente        =  muito bom       =  bom

Benefícios

∙ Replência à água e hidrofobicidade ao longo de toda  
 a massa
∙ Maior durabilidade dos materiais de construção à  
 base de gesso
∙ Maior adesão e coesão
∙ Maior resistência à abrasão em superfícies secas
∙ Maior retenção de água e trabalhabilidade 
 aprimorada
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Rebocos à Base 
de gesso –  
Durabilidade Interior 
Assegurada

Eles podem ser aplicados manualmente ou por bombas 
para aumentar a eficiência. Ao usar os produtos ELOTEX® 
e BERMOCOLL®, a adesão a todos substratos, a  
hidrofobicidade, a durabilidade e a trabalhabilidade 
estão asseguradas. 

Aplicações Típicas

∙ Rebocos de camada base interior aplicados 
 manualmente
∙ Rebocos de camada base interior aplicados 
 por bomba
∙ Acabamento interior / Reboco de massa fina

Benefícios

∙ Adesão aprimorada a uma ampla gama de substratos
∙ Maior repelência à água e hidrofobicidade
∙ Retenção de água, consistência e estabilidade 
 aprimorada

Rebocos à base de gesso ou em combinação 

com cal hidratada são geralmente utilizados 

como rebocos de nivelamento de áreas  

internas para paredes e telhados. 

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® CCA 612 CCA 425 CCM 1079

Informações 
Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

EHEC
35'500
forte
pó extra fino

EHEC
42'000
baixo
pó fino

MEHEC
63'000
forte
pó fino

Aplicações

Rebocos de camada base inte-
rior aplicados manualmente
Rebocos de camada base 
interior aplicados com o uso 
de bombas
Rebocos massa fina acaba-
mento interior

 

   

 

 

 

   

   

  

 

Observações

Éter de celulose altamen-
te modificado, de alta 
viscosidade para aprimorar 
a retenção de água, a 
consistência e a estabili-
dade dos rebocos à base 
de gesso. 

Éter de celulose modifi-
cado baixo, de alta 
viscosidade para aprimorar 
a retenção de água, a 
consistência e a estabili-
dade dos rebocos à base 
de gesso. 

Éter de celulose altamente 
modificado, de alta  
viscosidade para aprimorar 
a retenção de água, a 
consistência e a estabili-
dade dos rebocos à base 
de gesso. 

Produtos ELOTEX® MP2100

Informações Técnicas
Base química
MFFT (°C)

VA/E
3

Aplicações
Rebocos de camada base interior
Rebocos massa fina  
acabamento interior

  

   

Observações
PRP de rigidez média, de alta qualidade, com propriedades multifuncionais 
adequadas para todos os tipos de rebocos à base de gesso. 

Polímeros Redispersíveis em Pó

Produtos ELOTEX® SEAL712

Informações Técnicas Funcionalidade Hidrofobicidade

Propriedades Físicas
Hidrofobicidade
Antieflorescente

   
 

Aplicações
Rebocos de camada base interior
Rebocos massa fina  
acabamento interior

  

   

Observações
Silano encapsulado em forma de pó, com excelentes propriedades de 
mistura e trabalhabilidade, de estabilidade duradoura e propriedade única 
de repelência à água em rebocos à base de gesso.  

Aditivos Especiais

   =  excelente        =  muito bom       =  bom
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Rebocos de cimento ou de cimento e cal são 

utilizados em aplicações externas e internas 

úmidas devido à alta resistência e durabilidade. 

Rebocos à 
base de  
Cimento e  
Cal –  
Durabilidade por 
Dentro e por Fora

Os produtos ELOTEX® e BERMOCOLL® são utilizados 
para melhorar a trabalhabilidade, a aderência, a flexi-
bilidade e a superfície de tais rebocos. Propriedades 
adicionais como a hidrofobia, a tixotropia, bem como 
a eflorescência reduzida também podem ser alcançadas 
pelo uso de nossos aditivos especiais. 

Aplicações Típicas

∙ Revestimentos de camada base interior e exterior
∙ Argamassas de acabamento interior e exterior e 
 massa fina

Benefícios

∙ Adesão aprimorada aos vários substratos
∙ Maior repelência à água e hidrofobicidade
∙ Retenção de água, consistência e estabilidade 
 aprimorada
∙ Eflorescência primária e secundária reduzida

Polímeros Redispersíveis em Pó

Produtos ELOTEX® MP2100 HD2000 HD4500

Informações 
Técnicas

Base química
MFFT (°C)

VA/E
3

VA/E
3

VA/VV/Ac
0

Propriedades 
Físicas

Flexibilidade 
Hidrofobicidade

 
–

 
  

  
   

Aplicações

Rebocos de camada base interior
Massa corrida de acabamento 
interior
Rebocos de camada base exterior
Massa corrida de acabamento 
exterior

   

   

 

 

 

 

   

   

 

 

   

   

Observações

PRP de rigidez média,  
de alta qualidade com 
propriedades multifuncionais 
adequado para todos os 
tipos de robocos à base  
de cimento

PRP flexível, de alta  
qualidade, hydrofóbico, 
com boa repelência à água 
e resitência para o uso em 
rebocos à base cimento  
em áreas externas.  

PRP flexível, de alta  
qualidade; repelência à água 
e resitência muito boas para 
o uso em rebocos à base 
cimento em áreas externas.  

Aditivos Especiais

Produtos ELOTEX® SEAL90 ERA100 ERA200

Informações 
Técnicas Funcionalidade Hidrofobicidade Antieflorescência Antieflorescência

Propriedades 
Físicas

Hidrofobicidade
Antieflorescência

   
 

–
   

 
   

Aplicações

Rebocos de camada base interior
Massa corrida de acabamento 
interior
Rebocos de camada base exterior
Massa corrida de acabamento 
exterior

 

   

   

   

 

   

  

   

 

   

  

   

Observações

Silano encapsulado em 
forma de pó com ex-
celentes propriedades de 
mistura e trabalhabilidade, 
estabilidade duradoura 
e propriedades única de 
repelência à água em 
argamassas à base de 
cimento. 

Resina em forma de pó 
que reduz a efloresncência 
primária e secundária de 
ajuste hidráulico. 

Resina em forma de pó 
que reduz a eflorescência 
primária e secundária 
de ajustes hidráulicos 
de misturas de rebocos, 
fornecendo adicionalmente 
repelência à água. 

Éteres de Celulose

Produtos BERMOCOLL® M 10 ML 11 M 30 M 31

Informações       Técnicas

Base química
Viscosidade (2%, mPas)
Modificação
Tamanho da Partícula

MEHEC
7'500
não
pó fino

MEHEC
9'500
baixo
pó fino

MEHEC
18'000
não
pó fino

MEHEC
20'000
não
pó fino

Propriedades 
Físicas

Retenção de água
Resistência ao escorrimento

 
– 

  
  

  
 

   
   

Aplicações

Rebocos de camada base interior
Massa corrida de acabamento 
interior
Rebocos de camada base exterior
Massa corrida de acabamento 
exterior

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

Observações

Éter de celulose 
não modificado, de 
viscosidade baixa 
para aprimorar a 
consistência, a 
trabalhabilidade e 
a retenção de água 
para argamassas à 
base de cimento. 

Éter de celulose 
modificado, de baixa 
viscosidade para 
aprimorar a retenção 
de água, a consis-
tência, a trabalhabili-
dade e a resistência 
das argamassas à 
base de cimento. 

Éter de celulose 
não modificado, de 
viscosidade média 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e 
a resistência das 
argamassas à base 
de cimento. 

Éter de celulose 
modificado, de 
viscosidade média 
para aprimorar a 
retenção de água, 
a consistência, a 
trabalhabilidade e 
a resistência das 
argamassas à base 
de cimento. 

   =  excelente        =  muito bom       =  bom



Nosso compromisso em fazer mais com menos

Quando as pessoas perguntam o que significa sustentabilidade para a AkzoNobel, dizemos  

que o nosso sucesso depende disso. Sabemos muito bem que o nosso futuro depende da 

nossa capacidade de fazer radicalmente mais usando menos. Mais inovação, menos soluções 

tradicionais; mais energia e materiais renováveis, baseados em menos combustíveis fósseis; 

maior foco na cadeia de valor, menos pensamento introvertido. 

Estamos presentes para ajudá-lo

Welcome to Planet Possible

Suécia, Örnsköldsvik

América do Norte, 
Brewster

América Central, 
México DF

Alemanha, 
Frankfurt

Akzo Nobel Chemicals Ag

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station / Suiça

T +41 41 469 69 69
contact.elotex@akzonobel.com
www.bermocoll-elotex.com

Suiça, Moosleerau

China, Ningbo

Holanda, 
Geleen

Brasil, Itupeva 

China, Xangai 

Singapura

Rússia, Moscou

Istanbul, Turquia

Sede

Plantas de Produção

P&D e Serviços Técnicos

Departamento de Vendas

China, Songjiang
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Nossos centros técnicos em todo o mundo estão estrate-
gicamente posicionados e possuem uma linha completa 
de equipamentos necessários para executar testes em 
conformidade com a especificação atual.
Nossa equipe técnica possui muitas décadas de expe-
riência na área de desenvolvimento, testes e avaliação  
de sistemas de argamassas em todas as aplicações. 
 

Teste de Produtos 
             e Serviços Técnicos

Sempre um passo à frente em inovação  

Na qualidade de um líder de mercado, a AkzoNobel Performance Additives Building & Construction 

está continuamente investindo em pesquisa básica com o intuito de compreender melhor os 

mecanismos fundamentais que controlam o desenvolvimento de um polímero – a matriz do 

cimento e seu impacto no desenvolvimento físico do produto. Ficaremos felizes em compartilhar 

nossos últimos avanços e fornecer os produtos apropriados para apoiar seus novos desenvolvi-

mentos. 

Chave

   =  excelente        =  muito bom        =  bom                        =  Produto ecológico

Abbreviations

AC = Acetato de vinilo, VV = Versatato de vinilo, E = Etileno, Et/Ea = Estireno/Éster acrílico, Ac = Acrilato

Building & Construction oferece aos seus clientes (fab-
ricantes de argamassa) um serviço técnico de primeira 
classe, incluindo orientação e trabalho de laboratório no 
desenvolvimento e otimização de produtos adequados, 
sempre levando em consideração a situação regional da 
matéria-prima e o perfil da demanda.   



Akzo Nobel Chemicals Ag
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