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Tinta Asfáltica Protetora e Impermeável

• Características e Vantagens

Como primer. Ideal para fitas asfálticas, 
selantes e mantas de base asfáltica.

Excelente aderência e secagem ultrarrápida.
Fácil aplicação à frio, com brocha, pincel ou 
spray.

• Descrição do Produto

Pintura betuminosa impermeabilizante à 
base de emulsão asfáltica com a finalidade 
de revestir e impermeabilizar com segurança 
diversas superfícies. Pronto para uso com 
excelente aderência.

• Utilização

Impermeabilização de baldrames, fundações 
de concreto armado e paredes de concreto 
ou de alvenaria em contato direto com a terra 
(pressão negativa);
Primer para Fitas Adesivas, Selantes e Mantas 
de base asfáltica.
Impermeabilização de jardineiras, tanques, 
ralos, tubos emergentes, etc.;
Proteção temporária contra corrosão de 
tanques, tubos, calhas (mesmo galvanizadas) 
e estruturas metálicas.
Proteção de madeiras expostas ao tempo e 
mourões.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

Substrato deverá apresentar-se limpo, sem 
partes soltas ou desagregadas, nata de 
cimento, óleos, desmoldantes ou quaisquer 
tipos de materiais que possam prejudicar a 
aderência. Quando em estrutura de concreto 
recomenda-se a lavagem com escova de aço 
e água ou jato d’água de alta pressão.

Aplicação

Uso como primer: Aplicar uma demão do 
produto com auxílio de um rolo de lã de 
carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel. 
Aguardar período de secagem de 2 horas antes 
da aplicação da fita asfáltica autoadesiva ou 
da manta asfáltica.

Uso como Pintura Impermeabilizante: Aplicar 
1 demão do produto sem diluição com auxílio 
de rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo 
macio ou pincel. A segunda demão aplica-se 
de forma farta, respeitando o intervalo mínimo 
recomendado de 1 a 2 horas entre as demãos, 
dependendo da ventilação e temperatura do 
local.

• Consumo e Rendimento

Concreto e Alvenaria: 0,4 litros/m² por demão• 

• Informações Técnicas

Composição básica: asfalto
Cor: preto
Viscosidade (em COPO FORD 4): 15 - 30 s
Teor de Não Voláteis (em massa):  32 – 35 % 
Densidade 0,95 a 1,05 g/cm³
Teor de sólidos
pH: > 9
Tempo de secagem (25 °C + 2 °C): ao toque 20 
min; Entre demãos: 1 a 2 horas

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover 
a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso 
de contato com os olhos, lavar com água 
potável em abundância e procurar orientação 
médica. Em caso de eventual irritação da 
pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.

• Validade

12 meses da data de 
fabricação.

• Embalagem

Galão: 3,6 l 
Balde: 18 l
Tambor: 200 l 


