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Argamassa sintética semi-flexível para impermeabilização em pequena espessura. 

1 - Descrição  
Prodertop é um sistema de argamassa sintética para impermeabilização de pequena espessura, grande 
eficácia, fácil aplicão, baixo custo e alto rendimento. 

2 - Propriedade  
Prodertop é uma argamassa bicomponente, composta de areia de quartzo, cimento especial, aditivos e 
polímeros sintéticos, que forma um revestimento impermeável à Água sem que constitua uma barreira para a 
passagem de vapores, devido ao seu alto poder de aderência e baixo módulo de elasticidade.  adere 
perfeitamente nas superfícies de concreto, argamassas, alvenarias e pedras naturais, aplicado sob uma 
forma de pintura, em demãos até a formação de revestimento de espessura desejada. O número de 
camadas, bem como o consumo de Prodertop e, consequentemente a espessura final do revestimento, é 
determinado pela pressão da Água a ser contida, bem como a direção do seu fluxo, pressão positiva ou 
negativa.

3 - Indicações 
Na impermeabilização de: 
Reservatórios e caixa d’água elevada; 
Sistema enterrado; 
Piscinas; 
Sub-solos; 
Galerias de águas pluviais; 
Paredes expostas às intempéries 
Paredes de blocos aparentes 
Baldrames 

4 - Vantagens 
Revestimento de pequena espessura; 
Impermeabilidade, mesmo sob altas pressões positivas e negativas;
Não impede a passagem do vapor de água; 
Grande aderência ao substrato; 
Baixo módulo de elasticidade; 
Resistente a sulfatos; 
De fácil aplicação; 
Dispensa preparo especial para ancoragem; 
Aceita pintura; 

5 - Consumo Médio Teórico 
Pressão Positiva 
Mínimo 2 demãos com consumo de aproximadamente de 2 kg atingindo uma espessura de 1,5 mm. Pressão 
Negativa 
Mínimo 3 demãos com consumo de aproximadamente de 3 kg atingindo uma espessura de 2 mm.
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6 - Informativo Técnico

7 - Metodologia de Aplicação 
7.1 - Preparo do substrato 
A superfície a ser aplicado deve ser sólida, isenta de nata de cimento, poeira graxas e óleos. Partículas soltas 
deverão ser removidas. 
Falhas de concretagem, ninhos e fendas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 
Nas áreas horizontais deve-se tomar cuidados especiais para remover por apicoamento, evitando 
ocorrências de nata de cimento na superfície. 
Os cantos deverão ser arredondados com argamassa de cimento e areia formando meia cana. 
A superfície a ser revestida deve ser umedecida, tomando o cuidado de evitar a saturação e o empoçamento 
de água nas áreas horizontais. 

7.2 - Preparo do produto 
Prodertop é fornecido em 2 componentes, que deverªo ser misturados entre si energicamente no momento 
da aplicação. 
Despejar o conteúdo do componente B (líquido) em um balde e em seguida, colocar metade do conteúdo do 
componente A (pó). Misturar até a formação de uma pasta e em seguida acrescentar o restante do 
componente 
A. Misturar vagarosamente com agitador mecânico por 3 minutos ou manualmente até uma perfeita 
homogeneização. 

7.3 - Aplicação 
Argamassa Prodertop é aplicada em várias camadas, formando um revestimento de espessura variável e 
de acordo com a pressão da água prevista em cada caso.

7.4 - Superfícies verticais 
Em paredes verticais e tetos Prodertop é aplicado com pincel ou trincha em camadas cruzadas até alcançar 
a espessura desejada. 

7.5 - Superfícies horizontais 
Despeja-se a argamassa no chão, espalhando-a com auxílio de uma vassoura de cerdas duras em camadas 
cruzadas. 
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7.6 -  Acabamento 
O revestimento , depois de curado, pode ser revestido com cerâmicas ou pintado.

7.7 -  Cura 
Prodertop tem um alto poder de retenção de água de amassamento, dispensando maiores cuidados quanto 
a cura, quando aplicado em ambientes fechados e úmidos. 
Aplicação em áreas externas é indispensável a pulverização da água nas primeiras 24 horas. 

8 - Recomendações 
Rodapés e quinas, são considerados pontos fracos, estes deverão ser reforçados com camadas adicionais.
 
9 - Precauções
É aconselhável que o ambiente de trabalho seja convenientemente ventilado. 
Contato direto com a pele e olhos deve ser evitado. No caso de acidente, lavar as partes atingidas com água e 
consultar um médico. 

10 - Acondicionamento 
Prodertop é fornecido em dois componentes acondicionados em uma caixa.

11 - Armazenagem  
Manter  em local coberto, sem umidade e ventilado sobre paletes. Devidamente armazenado nas 
embalagens originais e invioladas, a vida útil nominal é de 12 meses da data de fabricação.


