
STOP 2

Cimento para tamponamento 

• Características e Vantagens

Vedante através da cristalização em contato 
com a água.

Rapidez nos reparos, monocomponente 
(bastando adicionar água). 
Início de pega entre 9 e 13 segundos e 
endurecimento em até 90 segundos.

• Descrição do Produto

Cimento especial impermeável de 
endurecimento ultra rápido para vedação 
e tamponamento de infiltrações de águas 
impetuosas ou de veios de água em constante 
fluência.

• Utilização

Tamponamento de jorros d’água e de 
infiltrações em geral que ocorrem em função 
da ação da pressão da água do lençol freático, 
podendo também ser utilizado como reparo 
paliativo em reservatórios superiores com 
água armazenada (reparo externo).
Utilizado em poços de elevadores, túneis, 
galerias, subsolos e outras estruturas sob 
influência do lençol freático.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato
A base suporte deve estar limpa, plana, seca e 
isenta de poeira. 

Preparo do produto

Para tamponar veios de água:Abre-se mais a 
fenda ou o buraco (em formato de “V”), a fim 
de sanear a área, chegando até a parte dura do 
concreto.
Utilizando-se uma pequena bacia plástica (20 
cm a 25 cm de diâmetro), despeja-se nela uma 
pequena quantidade de STOP 2. Acrescentar 
um pouco d’água e com a mão enluvada, 

misturar o produto até se obter uma massa 
consistente em forma de “pêra”. Seguidamente, 
antes que a massa endureça, introduzi-la 
na abertura, pressionando-a firmemente 
até seu endurecimento (aproximadamente 
15 segundos). Quando a proporção de água 
em relação ao STOP 2 é correta, sente-se 
um acentuado aquecimento da massa e 
consequente endurecimento.

Importante: Inicie o trabalho sempre pelas 
áreas de menor problema; ou seja, sempre do 
menor para o maior 
problema.
Para secar superfícies úmidas:
Limpar o mais perfeito possível a área a ser 
tratada, que deve ser nitidamente maior que 
a área umedecida, devendo-se estudar cada 
caso separadamente.

Com a mão enluvada, tomar o pó de STOP 2 e 
esfrega-lo, pressionando-o sobre a superfície, 
formando uma camada mais grossa possível. 
Em seguida, aplicar nova imprimação do 
aditivo STOP-11. Remover o pó que sobrar e 
que estiver solto.

Em algumas situações pode ser utilizado 
o STOP   2  seco, sem adição de água 
esfregando-o sobre o local do filete de água.

• Consumo e Rendimento

Em princípio 1;1 (Stop 2: água).Pode ser 
utilizado em adição ao cimento Portland 
agindo como acelerador de pega.



• Informações Técnicas

Aspecto: pó.
Cor: cinza escuro.
Tempo de cura: ceda e tampona em 15 
segundos.

• Embalagem

Galões: 4,2 l
Baldes: 18 l

• Validade

3 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.


