


A MOSHE 3000 iniciou suas pesquisas
em nanotecnologia em 2010 no Brasil.
Em 2018, começou uma troca de tecnologia
com estudiosos americanos, que assinaram
parceria em montagem de uma indústria
na região sul do Brasil.

Em Março de 2020, foram feitas as primeiras
instalações insdustriais e, em agosto
de 2020, devem ser iniciadas a produção e 
comercialização de seus produtos.

INICIO MOSHE 3000 



A realização de soluções definitivas em
patologias relacionadas a 
impermeabilizações em diversos setores
da Engenharia.

OBETIVOS DA
MOSHE 3000 



MOSHE 3000 é um produto nanotecnológico,
desenvolvido com minerais 100%
inertes e com propriedades hidrofóbicas.
Por conta disso, trata-se da melhor solução
custo-benefício conhecida no mercado 
nacional e internacional.

O QUE É?



Problemas relacionados ao concreto
em diversos setores da Engenharia, tais como:  

- Obras rodoviárias;

- Edificações residenciais e comerciais;

- Casas;

- Obras subterrânas;

- Obras marítimas;

- Barragens;

QUAIS AS PRINCIPAIS 
PATOLOGIAS QUE
PODERÃO SER CORRIGIDAS?



- Canais;

- Tubulações em concreto;

- Estação de tratamento de água e esgotos;

- Caixas d’água e cisternas;

- Blocos em concreto;

- Telhas e pisos em concreto;

- Entre outras.

QUAIS AS PRINCIPAIS 
PATOLOGIAS QUE
PODERÃO SER CORRIGIDAS?



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL OCASIONADO POR INFILTRAÇÃO



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

INFILTRAÇÃO E CORROSÃO DO AÇO



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

INFILTRAÇÃO DE LAJE



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

INFILTRAÇÃO



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

INFILTRAÇÃO OCASIONADA POR MOFO ( CONTENDO FUNGOS E BACTÉRIAS )



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

OBRA SUBTERRÂNEA



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

INFILTRAÇÃO DE LAJE E 
COMPROMETIMENTO DA 
ESTRUTURA



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

PROBLEMAS DO SAL EM ESTRUTURA MARÍTIMA



ILUSTRAÇÃO DE PATOLOGIAS

PROBLEMAS DO SAL EM ESTRUTURA MARÍTIMA



ILUSTRAÇÃO MOSHE 3000

PRODUTO HIDROFÓBICO 
NANOTECNOLÓGICO 
IMPERMEÁVEL



CORPO DE PROVA COM MOSHE 3000

PRODUTO HIDROFÓBICO 
NANOTECNOLÓGICO 
IMPERMEÁVEL



CORPO DE PROVA COM MOSHE 3000

COMPORTAMENTO DA ÁGUA 
SOBRE NOSSO PRODUTO



COMPORTAMENTO DA ÁGUA SOBRE
MOSHE 3000

COMPONENTE EM PÓ:
PODE SER ADICIONADO
À BETONEIRA DE CONCRETO
DIRETAMENTE NA OBRA



MOSHE 3000 manipula a estrutura da matéria,
alterando a molécula e fazendo com que ela não consiga
combinar com a água. 

As particulas nanotecnológicas se incorporam no vazio, de modo que

o  ar repele toda molécula d´água, protegendo a estrutura de

corrosão quando agregada ao concreto.

Quando o MOSHE 3000 é agregado ao material, ele altera seus polos 
magnéticos,  funcionando como polos iguais ( positivos ou negativos)
que passam a  se repelir.

Com isso, a durabilidade da estrutura é aumentada significativamente e, uma
vez que esta molécula é alterada, ela jamais voltará ao estado anterior.

MOSHE 3000 age na matéria, alterando a sua estrutura molecular e
tornando sua estrutura verdadeiramente à prova d´água e impermeável.

COMO FUNCIONA?



• Componente em pó, que pode ser adicionado à betoneira de

concreto diretamente na obra, com dosagens específicas para cada

tipo da estrutura.

• Protege a armadura do concreto, encapsulando toda a estrutura.

• Melhora a resistência do concreto.

• Impermeabilização total da estrutura.

• Quebra a molécula de NaCl (cloreto de sódio), protegendo a estrutura

• Melhora significativamente a retração do concreto causada
pela perda de água

VANTAGENS



• Não tem utilização de gordura modificada em sua formulação,

gordura esta que, diminui a durabilidade da estrutura.

• MOSHE3000 pode ser utilizado com qualquer tipo de cimento

• A ausência de absorção de água na estrutura elimina fungos e bactérias.

• Indiscutível o resultado final na aparencia do concreto, diminuindo fissuras

retração.

• É uma solução definitiva em impermeabilização e hidrofugação.

• Pode ser utilizado em estruturas, mesmo em terrenos super saturado.

• Significativa diminuição em manutenção de impermeabilização.

BENEFÍCIOS




