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Impermeabilizante elastomérico para proteção de superfícies

Descrição
É uma pintura à base de resina acrílica, impermeável e com propriedades elásticas, desenvolvida para 
a proteção de superfícies externas submetidas à intempéries como chuva e ação direta do sol. Quando 
curado, forma uma membrana elástica, impermeável, de alta resistência química.

Principais aplicações
• Pintura de proteção de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria revestida com argamassa ou 
não, concreto, entre outros;
• Proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido;
• Pode ser utilizado como Imprimação seladora. 

Vantagens
• Acomoda pequenas movimentações da estrutura e fissuras presentes no substrato;
• Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, 
concreto ou fibrocimento;
• Produto originalmente branco, pode ser pigmentado com corante líquido para a obtenção de cores claras 
diversas;
• Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolores ou 
fungos;
• Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
• Baixa retenção de fuligem;
• Resistente aos raios ultra-violeta e à intempéries;
• Baixa absorção de água em longos períodos;
• Mantém as propriedades a baixas temperaturas;
• Fácil aplicação.

Instruções de uso
Preparo da superfície 
Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as 
irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem estar secos, limpos e isentos de partículas soltas e 
pó. Em situações críticas, pode-se optar pelo hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Pó 
e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa poder ser removidas 
com desengraxantes.

Aplicação
Pode ser aplicado em quantas demãos forem necessárias, desde que seja observado o consumo 
recomendado por demão e atinja a espessura especificada em projeto. Recomenda-se a aplicação de, no 
mínimo, 2 demãos, sendo o intervalo mínimo de 45 minutos entre demãos. A aplicação pode ser realizada 
com rolo, trincha, broxa ou com equipamento de pulverização do tipo airless. A repintura para ampliar a 
espessura da película ou para a sua manutenção é limitada.



Consumos teóricos aproximados
0,300 a 0,350 kg/m²/demão

Fornecimento e armazenagem
É fornecidoemembalagens de 3,6 Kg e 18 Kg.
Mantendo-se emlocal seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

Precauções
As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de 
resíduos devem seguir as recomendações gerais.

Importante
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ 
substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade 
da superfície, umidade relativa do ar e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de 
conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a 
performance podem apresentar variações

Assistência técnica 
• A Prodesivo mantém uma equipe técnica especializada à disposição dos cliente. para qualquer consulta 
relativa a este produto. Para maiores informações dispomos do Serviço de Atendimento ao Cliente.
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