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Cimento Impermeável

• Características e Vantagens

Argamassa aditivada impermeável para 
emboço.
Necessário adicionar somente areia e água 
para ficar pronta.

• Descrição do Produto

Argamassa impermeável para emboçar e 
proteger talude de erosão com segurança 
e compor no sistema solo-cimento com a 
finalidade de estabilização da terra.

• Utilização

Para emboço sem retração de empenas e 
fachadas de prédios, residências e indústrias.
Em impermeabilizações de subsolos, caixas 
d’água, cisternas e piscinas.
No preparo de argamassas para piso e 
emboço, com menor índice de permeabilidade, 
resistentes a altas pressões hidrostáticas para 
fachadas e lajes batidas, cisternas, piscinas, 
subsolos, poços de elevador, reservatórios de 
água potável e estruturas com infiltração do 
lençol freático positivo ou negativo.

Obs.: Nos planos horizontais deixar com 
caimento de 1 % direcionado para os pontos 
de escoamento.

• Instruções de Uso

Preparo do produto

Para um perfeito desempenho torna-se 
necessário dimensionar a força da interface 
por cada camada aplicada. Recomendamos 
a feitura de estrias de DIPLAS em forma 
de tabuleiro 30 x 30 cm, ou chapisco com 
espessura uniforme, com prévia aplicação 
da papa do DIPLAS, quando do lançamento 
do reboco impermeável que será aplicado 
em uma só operação, dando um acabamento 
liso, após a feitura do camurçado, com uma 
desempenadeira de aço.
Traço para emboço ou piso – 1:3

• Consumo e Rendimento

3 kg/m²/cm espessura.

• Informações Técnicas

Aspecto: pó.
Cor: cinza claro.
Aderência: muito boa, a todas as superfícies 
tradicionais da construção.
Permeabilidade: permeável ao vapor d’água, 
deixando a obra transpirar.
Resistência à compressão: fck 10 Mpa.

• Embalagem

Saco 25 kg

• Validade

6 meses da data de fabricação.

• 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.


