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MISSÃO:
Fabricar e comercializar 
argamassas que superem 
todas as expectativas do 
consumidor, garantindo 
sua total satisfação e 
contentamento com a 
empresa.empresa.

VALORES:
  Satisfação do cliente
Nosso maior objetivo, sempre.
  Qualidade
Sempre em primeiro lugar.
  Sustentabilidade
Preservar o meio ambiente é 
valorizara vida.valorizara vida.
  Responsabilidade social
É a única forma de crescer em 
uma sociedade mais justa.

VISÃO:
Tornar-se referência 
nacional no mercado 
de argamassas.

NO MERCADO DESDE 2002, atuando nos estados de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina, a Hipermassa vem conquistando notoriedade no mercado 
nacional, reflexo do reconhecimento dos seus clientes pelo trabalho 
realizado. investindo em pesquisa e desenvolvimento, estamos nos tornando  
ano a ano a melhor opção em argamassas para clientes cada vez mais 
exigentes.

0800 777 9744

NO RAMO  DA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICA  ARGAMASSAS INDISPENSÁVEIS A QUALQUER OBRA. 
A HIPERMASSA, EMPRESA ATUANTE 

QUEM SOMOS
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AC-I 
A Argamassa Colante Interior AC-I 
é um produto indicado para 
assentar cerâmicas e azulejos 
em áreas internas.

AC-II 
A Argamassa Colante Exterior 
AC-II é um produto indicado 
para assentar cerâmicas e 
azulejos em áreas externas.

AC-III 
A Argamassa Colante AC-III é 
indicada para o assentamento 
de cerâmicas, pedras naturais, 
porcelanatos e piso sobre piso.

REJUNTE
Indicado para o revesmento de 
porcelanatos, cerâmicas esmaltadas, 
não esmaltadas e pedras naturais.
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PRÁTICA
Pracidade é o que o consumidor 
terá ao adquirir este produto. 
Misture areia e água e obtenha uma 
argamassa de extrema qualidade.

MÚLTIPLO USO
A Argamassa Múlplo Uso 
pode ser ulizada para assentar 
blocos, revesr paredes e tetos.

FÁCIL
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Argamassa para assentamento 
de blocos e jolos (com aplicador).

GRAUTE
Microconcreto de alta 
resistência, indicado para o 
grauteamento de peças esbeltas, 
pequenos volumes e que necessitam 
de desforma rápida e retração 
ccompensada.
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CONCRETO PRONTO
 O Concreto Pronto é ulizado 
principalmente em pequenas 
estruturas de concreto. Sua 
resistência começa a parr 
de 15MPa.

CHAPISCO/ CHAPISCO COLANTE
Microconcreto de alta resistência, 
indicado para o grauteamento de peças 
esbeltas, pequenos volumes e que 
necessitam de desforma rápida e 
retração compensada.
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ESTRUTURAL
A Hipermassa Estrutural é 
produzida conforme as 
exigências de cada projeto, 
podendo chegar até 
20MPa.

HIPERMASSA

CONTRA PISO
A Argamassa Contrapiso é 
um produto indicado para 
regularizar e assentar pisos 
e lajes.
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CIMENTINHO 5K
Indicado para pequenos reparos ou 
para rejuntamento de até 03mm de 
espessura em áreas internas.

CAL CHIII
Este produto apresenta boa 
plascidade. Por esta razão 
não precisa ser curda. É a cal 
mais indicada para construção civil, 
especificamente na aplicação de 
aargamassas.
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AREIA
Ulizada nas usinas centrais 
de concreto, nas industrias de fábricas 
de pré-moldados, em assentamento de 
bloquete, tubulações em geral, tanques, 
e embolso.

HIPERMASSA

Para obras correntes, sob 
a forma de argamassa, 
concreto simples, armado 
e protendido, elementos 
pré-moldados e artefatos 
de cimento.

É recomendado no preparo 
de concreto e argamassa 
para produção de artefatos 
de cimento em indústrias 
de médio e pequeno porte.

Recomendado para obras 
correntes de engenharia civil 
sob a forma de argamassa, 
concreto simples, armado e 
protendido, elementos 
pré-moldados e artefatos de 
cimento.

PRODUTOS
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BRITA
É muito ulizada na fabricação 
de concretos, no lastro de 
rodovias e outras obras da 
construção civil.

HIPERMASSA
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Embalagem:
Material entregue à granel em caminhão 
betoneira e descarregado em caixotes de 
aço com +- 2,5m³

Consumo aproximado:
Assentamento: 17 a 20 Kg/m²
Revesmento: 1,5 Kg/mm/m²

Aderência aos 28 dias: >= 0,30 MPa
Compressão aos 28 dias: >= 3,0 a 4,5 Mpa

Validade:
O produto deve ser aplicado em até 
50hrs após a fabricação 

Desenvolvida à base de areias selecionadas, cargas minerais, cimento Portland e adivos 
especiais. 

Produto final com excelentes propriedades de resistência, aderência e durabilidade, além 
de acabamento fino de baixo consumo.

Indicada para ser ulizada em assentamento, ou revesmento de alvenarias em ambientes 
internos e externos.
OBS: Este produto é entregue pronto para uso, com água de amassamento já incorporada 
na massa, tendo tempo de trabalhabidade de 12 a 50h, proporcionando maior velocidade 
na execução da obra.

Importante:  Em dias de grande intensidade de calor, é indicado ulizar uma camada 
de água de até 1cm na supercie do produto, evitando a evaporação da água e 
adivos da massa.
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ESTABILIZADA DE 12 A 50H PARA APLICAÇÃO 
HIPERMASSA PRONTA

PRODUTOS
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Embalagem:
Material entregue à granel, em silos.

Consumo aproximado:
Assentamento: 17 a 20 Kg/m²
Revesmento: 1,5 Kg/mm/m²

Aderência aos 28 dias: >= 0,30 MPa
Compressão aos 28 dias: >=  3,0 a 4,5 Mpa

Fator água/pó:
16,5% de água ulizando 
mangueira dosadora.

Estocagem:
Pode ser armazenado por até 90 dias 
após a fabricação, desde que manda 
em local seco sem contato com água.

Desenvolvida à base de areias selecionadas, cargas minerais, cimento Portland e 
adivos especiais. 

Produto final com excelentes propriedades de resistência, aderência e 
durabilidade, além de acabamento fino de baixo consumo

Indicada para ser ulizada em assentamento, ou revesmento de 
alvenarias em ambientes internos e externos.

0800 777 9744 ESSA MARCA C

OL
A

HI

PERMASSA

SECA MÚLTIPLO USO
HIPERMASSA

PRODUTOS

WWW.HIPERMASSA.COM.BR

HIPERMASSA



São Paulo

Rua Amália Strapasson de Souza, 403 
Distrito Industrial Mauá - CEP: 83413-560
Colombo - PR  - TEL: (41) 3556-1499

PARANÁ2

0800 777 9744

DEMAIS REGIÕES3
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Rodovia Dr. Edmir  Viana Moura, 5400 - Vila Paraíso 
CEP: 12286-710 - Caçapava - SP
TEL: (12) 3653-1847
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