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PRODER HIDROASFALTO
 
é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio. Elaborada a partir de asfaltos modificados, 

emulsionado com mistura de colóides minerais. 
PRODER HIDROASFALTO possui alto conteúdo de asfalto que o diferencia de produtos similares. 

PROPRIEDADES: 

PRODER HIDROASFALTO
 
destina-se para aplicação em paredes, lajes, abóbadas, alicerces, etc. Adere em todo 

tipo de superfície e pode ser aplicado sobre superfícies úmidas.  "Não deve ser usado em caixas d’água". 

COMPOSIÇÃO: 

Emulsão Asfáltica. Não conté m solventes orgânicos. 

APLICAÇÕES: 

PRODER HIDROASFALTO  é indicado para aplicação em superfícies tais como: mantas, telhas, pinturas em 
geral, lajotas, etc., podendo ser aplicado com pincel ou escovão. A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, 
pó e resíduos pouco firmes de impermeabilizações anteriores. 
Após a aplicação, PRODER HIDROASFALTO  não deve ficar exposto ao tempo, devendo receber uma proteção de 
argamassa, de um (1) centímetro, preparada com PRODER1 .

CONSUMO: 

Para impermeabilização de lajes:  - 3 kg/m² - 1 camada de  PRODER TELA
                                                         - 7 kg/m²  - 3 camadas de PRODER TELA 
Para impermeabilização de paredes: - 1 kg/m² - Sem aplicação de PRODER TELA  

ARMAZENAMENTO: 

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes 
de calor; nas embalagens originais e fechadas. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 

PRODER HIDROASFALTO  não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado 
normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos 
menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. 
Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal.  
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem 
reutilizar a embalagem. 

VALIDADE: 

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. 

EMBALAGENS: 

Pote de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg. 
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