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 Interior e Exterior

 IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDESIMPERMEABILIZANTE PARA PAREDESIMPERMEABILIZANTE PARA PAREDESIMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES
 071-0101       

DESCRIÇÃO  Produto em pó, baseado em cimento e incorporando aditivos químicos , que se misturam com 
água para aplicação em superfícies com infiltrações de água e humidade , formando uma 
película impermeável que impede a passagem de água de forma eficaz e duradoura . Forma 
uma pasta lisa, de cor branca, fácil de aplicar. 

UTILIZAÇÃO  No interior e exterior em qualquer superfície de alvenaria. Produto adequado para 
impermeabilizar paredes, sótãos, depósitos de água não potável, piscinas, túneis, tubagens de 
cimento, etc.

PROPRIEDADES  Excelente resistência às infiltrações, após secagem. Totalmente impermeável à pressão da 
água, incluindo zonas que se encontram abaixo do nível do solo . Permeável ao vapor da água, 
deixando respirar a superfície .
Rápido e fácil de misturar e aplicar.
Excelente aderência em grande variedade de substratos minerais .
Limpeza fácil de utensílios, ferramentas e manchas, com água.
Excelente resistência ao salitre.

COR(ES)  Branco mate.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 DensidadeDensidadeDensidadeDensidade     : 2,14 g/cm
3 

( mistura )
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação : > 100°C
PhPhPhPh    : 12 (solução de 1% em água)
Resistência à pressão da águaResistência à pressão da águaResistência à pressão da águaResistência à pressão da água : 1,5 bar

Resistência à compressãoResistência à compressãoResistência à compressãoResistência à compressão : > 28 N/mm
2

Resistência à flexãoResistência à flexãoResistência à flexãoResistência à flexão : 16,4 N/mm
2

Adesão sobre cimentoAdesão sobre cimentoAdesão sobre cimentoAdesão sobre cimento :::: 41,3 N/mm
2

Difusão do vapor de águaDifusão do vapor de águaDifusão do vapor de águaDifusão do vapor de água :::: 260 ml/m
2

/ d i a
PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 A superfície a revestir deve apresentar-se limpa e sólida, sem restos de pintura, pó, fungos 
ou gorduras.
Se existirem buracos ou fendas profundas, enchê-las com o produto AguaplastAguaplastAguaplastAguaplast     adequado 
antes de impermeabilizar.

APLICAÇÃO  FerramentaFerramentaFerramentaFerramenta     ::::
Trincha, escova ou rolo.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::
Misturar o produto com água na razão de 3,5 volumes de pó para 1 de água. Agitar bem para 
formar uma pasta lisa. Deixar repousar durante 15 minutos e voltar a agitar. Aplicar 2 demãos, 
com aproximadamente 1 mm de espessura, com 24 horas de intervalo .
O ImpermeabilizanteImpermeabilizanteImpermeabilizanteImpermeabilizante  aplica-se em superfície húmida, mas sem gotas.
Se a superfície estiver seca, é imprescindível molhá-la com a trincha ou outra ferramenta , sem 
deixar gotas. Se a superfície se apresentar com gotas, eliminá-las com uma esponja.
Lavagem das ferramentasLavagem das ferramentasLavagem das ferramentasLavagem das ferramentas ::::
Com água e detergente.

RENDIMENTO  1,8 Kg de pó = 1 litro de pasta = 1 m
2

 (com 1 mm de espessura).
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  5 Kg.



PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 Não armazenar durante muito tempo a temperaturas superiores a  45°C ou abaixo de 5 ° C .
Manter o produto ao abrigo da água e da humidade .

OUTRAS INFORMAÇÕES  • É importante conseguir a consistência correcta para aplicação ; comprova-se quando se 
consegue que uma trincha se mantenha na vertical dentro da mistura .
• Uma vez preparada, pode utilizar-se a mistura durante 45 minutos; deve preparar-se só a 
quantidade para aplicar nesse tempo.
• É importante não deixar nenhum ponto sem cobertura  (evitar qualquer falha na aplicação ) .
• Após aplicação da 1ª demão, deixá-la curar durante 24 horas, mantendo-a húmida, para o 
que se humedecerá com água, se necessário, mas protegida da chuva.
• Ao aplicar a 2ª demão, deve humedecer-se a superfície, se necessário. Cobrir bem todos os 
pontos da superfície e deixar curar durante 24 horas, mantendo-a húmida, mas protegida da 
chuva.
• Se se repintar o Impermeabilizante, é importante que o produto de acabamento seja  
resistente à alcalinidade (como acontece sempre que se pinta sobre produtos que contenham  
cimento) e que deixe respirar a superfície. Esta pintura não deverá ser feita antes de  
decorrido 1 mês de secagem do Impermeabilizante e, caso se trate de paredes exteriores ou 
interiores, recomendam-se tintas com apreciáveis níveis de porosidade, tais como o Stucomat 
ou o Aquor ou, no caso de paredes interiores, também o Rep Mate.
• Não deve ser dado qualquer isolamento sobre o Impermeabilizante .
• Se se impermeabilizar o interior de uma piscina ou tanque para peixes , de tal  forma que o 
produto fique em contacto com a água, torna-se necessário neutralizar a alcalinidade antes de 
utilizar a piscina ou o tanque, de modo a evitar irritações da pele; este procedimento é igual 
ao que se faria com qualquer produto à base de cimento  .
• Pode aplicar-se gesso por cima do produto, sem problemas. No entanto, não aplicar o 
produto sobre gesso, já que este, em zonas húmidas, solta-se com facilidade.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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