
 

 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO MOSHE 3000 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  

HIDROFUGANTE PARA CONCRETO ARMADO  E NÃO ARMADO  E  ARGAMASSAS  
DE PEGA NORMAL  

 
 
 

MOSHE 3000  foi desenvolvido com nanotecnologia e minerais 100% inertes, 
possui propriedades hidrofóbicas testadas e comprovadas, garantindo ser a 
melhor solução técnica do mercado nacional e internacional É um 
impermeabilizante e hidrofugante de pega normal para argamassa e concreto, 
que reage com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem a 
substâncias minerais inertes, com nanotecnologia que bloqueiam a rede capilar, 
proporcionando elevada impermeabilidade à argamassa e concreto.  
 
PODERÃO SER USADOS EM:  ▪ Rebocos internos e externos. 
Revestimentos impermeáveis em:  
subsolos, fundações, vigas baldrames, lajes, concreto projetado, pavimentos 
rigidos, obras de artes especiais e artes correntes, calçadas, pre moldados em 
concretos em geral,  pisos e paredes em contato com umidade do solo, piscinas, 
reservatórios, cisternas, caixas de água, túneis e galerias, paredes diafragma, 
obras subterraneas, muros de arrimo,  Argamassa de assentamento de blocos e 
tijolos para evitar umidade ascendente Concreto impermeável . 
 
CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS  tem grande durabilidade, uma vez que é 
totalmente mineral inerte. Sua ação não diminui com o tempo, isto é, seu efeito 
é permanente. Por ser nanotecnológico em pó, é de fácil mistura e dosagem 
lançados diretamente na betoneira em dosagens especificas.  
Não altera os tempos de pega (início e fim). Impermeabilização total da 
estrutura. Quando utilizado em maior dosagem, cria o efeito hidrofugante total 
da estrutura aplicada. Aumenta significativamente a durabilidade da estrutura, 
protege do efeito RAA ( Reação Alcalis Agregados ), melhora a cura do concreto 
significativamente. 
Desta forma, MOSHE 3000 evita infiltrações, aumenta a durabilidade da 
construção e Evita a ploriferação de fungos e bactérias. 
 
COMO FUNCIONA    Moshe 3000 age na matéria, alterando a estrutura da 
molécula e fazendo com que não haja combinação com a água. Quando Moshe 
3000 é adicionado ao concreto ou argamassa, ele altera a estrutura dos polos 
magnéticos, de tal maneira a criar a condição de repulsão da molécula da água, 
tornando esta estrutura verdadeiramente a prova d’ água blindada e 
impermeável. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
DADOS DO PRODUTO 
 
 Base mineral em pó cimentício. Embalagem balde  5 kg / balde 20kg /. Aspecto 
/ Cor cinza claro. Prazo de validade 48 meses a partir da data de fabricação. 
Condições de estocagem: Estocar apropriadamente nas embalagens originais e 
intactas, em temperaturas entre 0 e + 48°C.  
Densidade 2g/cm3 Valor do pH 10 – 12  
Massa especifica absoluta  2,5g / c3 
Insolúvel 
Material inflamável ( não contém hidrocarbonetos ) 
Inodoro 
Código do produto: 0602883 339965 
 
 
Ficha Técnica de Produto julho 2020, Versão AA0001/2020 . 
 
INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO  
Moshe 3000 é um produto que  deverá ser aplicado no preparo do concreto, 
argamassa, chapisco, com dosagens descrita no rótulo do produto.  
Para aplicação em Concreto, este produto deverá ser executado da seguinte 
forma:   
 
1) Em concreto usinado ( concreto vindo diretamente da Usina em betonoira ) 

deverá ter o seguinte procedimento:  - preparar o concreto de forma normal 
como se fosse aplicar o produto, assim que o concreto estiver pronto, no 
Slump conforme projeto ou indicado na nota fiscal, deverá adicionar o 
moshe 3000 conform a dosagem indicada no rótulo do produto. 
Após adicionado o produto juntamente com o concreto, “ agitar ou bater “ 
este concreto em no mínimo 10 ( dez ) minutos afim de obter uma excelente 
hogogeinização. Finalizado este procedimento, aplicar o concreto seguindo 
as orientações técnicas de aplicabilidade de concreto.  
Ao finalizar a estrutura aplicada ( lajes, vigas, pilares, piso ) deverá  após 
esta aplicação realizar os procedimentos de cura deste concreto de forma 
normal  ou orientação de um técnico especializado.  
Apesar deste produto ser altamente favorável a diminuição significativa de 
cura, pedimos que não deixem de realizar o procedimento natural de 
aplicabilidade e pós concretagem.   
Após a aplicação do concreto estrutural contendo MOSHE 3000, se 
verificará, especialmente em lajes, que a água será lentamente expulsa como 
um “suor” do concreto, efeito este, que, é natural pelo tipo do 
impermeabilizante hidrofugante. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
O mesmo procedimento, se aplica em betoneira de concreto de obra, sendo 
primeiramente a obrigatoriedade de homogeinização do concreto natural 
sem o Moshe 3000. Após esta homogeinização, adicionar o Moshe 3000 
conforme dosagem do rotulo da embalagem e homogeinizar por mais 10 
minutos, estando assim pronto para aplicação final. 
 

2) Em argamassa ou Chapisco 
 

Para o preparo da argamassa, derverá ser de forma normal, sendo 
necessária a homogeinização primeiro da argamassa com todos os 
componentes ( não deverá ter outro tipo de impermeabilizante agregado ao 
Moshe 3000 ) após esta homogeinização, deverá aplicar à betoneira 
juntamente com a argamassa a dosagem necessária do Moshe 3000 e 
homogeinizar por no mínimo mais 10 minutos, ficando assim pronto para 
aplicação. Favor verificar o traço desta argamassa que deverá ter no mínimo 
uma quantidade de cimento e areia adequada para melhor funcionalidade 
do Moshe 3000. 
 

DOSAGENS PARA APLICAÇÃO 
 

- Argamassa para assentamento de piso     0,5 kg do Moshe 3000 para cada 
saco 20 kg de argamassa. 

- Argamassa para assentamento de piso 1 kg de Moshe 3000 para cada 50 
kg de cimento mais agregados 

- Argamassa para reboco      1 kg de Moshe 3000 para cada 50 kg cimento 
mais agregados 

- Argamassa para reboco área molhado ou área externa   2 kg de Moshe 
3000 para cada 50 kg de cimento mais agregados 

- Contrapiso área interna ( concreto ) 1 kg de Moshe 3000 para cada 50 kg 
de cimento mais agregados 

- Laje estrutural coberta  1 kg de Moshe 3000 para cada 50 kg de cimento 
mais agregados 

- Laje estrutural descoberta  2 kg de Moshe 3000 para cada 50 kg de 
cimento mais agregados 

- Reservatório de água, piscinas ou tanques de concreto  4 kg de Moshe 
3000 para cada 50 kg de concreto. 

- Fundações e baldreames  2 kg de Moshe 3000 para cada 50 kg de 
concreto. 

- Argamassa para assentamento de tijolos ou blocos 1 kg de Moshe 3000 
para cada 50 kg de cimento mais agregados. 
Obs.  Para outras estruturas favor contactar com a equipe de tecnicos  
Moshe 3000. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
 
Utilizar mascara de proteção individual, Luvas de borracha natural, óculos de 
proteção ou proteção facial, roupas adequadas e botina de proteção. 
 
Qualquer  sintomas de alergia, irritação de pele  ou contatos com os olhos, 
procurar atendimento medico imediatamente.  
 
CERTIFICAÇÃO 
Produto certificado pela HBC ( Healthy Building Certificate ) qualitified and certified 
product. 
O HBC confere ao produto MOSHE 3000 como titulo de Produto Qualificado e 
Certificado resgistrado sob o Código PROD20201007BRAPR0008 com validade até 
07/outubro/2022. 
 
 
Observações: O rendimento será especificado pelo professional da obra de acordo 
com o rendimento de um ( 01 ) saco de cimento, Ex. Poderá variar espessura do 
reboco, espessura do concreto levando em consideração os agregados, areia, brita, 
água, cimento, cal, que  sejam adequados as normas nacionais para execução de 
qualquer tipo de traço.  
Quimico Responsável: Rofdolfo Bonoto Estevan CRQ 186.472   Tecnico 
Responsável: Recharlis Vale 
Produzido pela Moshe Materiais de Cosntrução Ltda  EPP CNPJ 02.732.735/001 
Rodovia Parigot de Souza PR 092 Km 296 CEP 86.450.000 Quatiguá Paraná Brasil 
www.moshe3000.com    contact@moshe3000.com    
Validade do Produto 36 meses da data de fabricação 
SAC Moshe 3000 Brasil +55 43 99864 0683 
 
 
 
 
 

http://www.moshe3000.com/
mailto:contact@moshe3000.com

