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Tinta impermeabilizante

• Características e Vantagens

Impermeabilizante asfáltico pastoso para 
impermeabilização de áreas diversas.
Fácil aplicação, à  base de água, boa 
capacidade para aglutinar, dando coesão e 
impermeabilidade às superfícies tratadas.

• Descrição do Produto

Impermeabilizante à base de asfalto 
emulsionado com cargas minerais inertes.

• Utilização

Como pintura impermeabilizante em: lajes 
frias e estáveis, muros de arrimo, empenas 
entre edificações, sótãos, pisos de cozinhas 
e banheiros. Proteção contra umidade em 
subsolos, aplicado pelo lado externo.
Camadas de separação para concreto contínuo, 
quando se deseja que as juntas de concretagem 
atuem como juntas de contração.
Fundações e obras enterradas em geral.

• Instrução de Uso 

Preparação da superfície 

As superfícies a serem impermeabilizadas 
devem estar limpas, secas, isentas de pó e 
impurezas.

Aplicação do produto

Aplicar com rolo, trincha ou vassourão, em 
duas demãos ( se necessário for, visando 
melhor recobrimento, uma terceira demão).
Intervalo entre demãos de 8 a 10 hs 
(dependendo das condições climáticas).
Limpeza das ferramentas com agua e aguarrás.

Obs.:Não aplicar quando ameaçar chuva.
Não pode ficar exposto à ação dos raios 
solares (UV)

• Consumo e Rendimento

0,80 kg/m² para 0,5mm de espessura de filme 

seco.
O consumo por demão é de aproximadamente 
0,20 kg/m²

• Informações Técnicas

Aspecto: pastoso
Cor: marrom-escuro (fica preto depois de 
curado)
Diluente: água. Após curado, solvente derivado 
do petróleo.
Toxidade: Atóxico.

• Embalagem

Galão:    3,6 l
Balde:    18 l
Tambor: 180 l

• Validade

12 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.


