
 Proteção de Paredes e Fachadas:  Aplicar no reboco seco 3 demãos conforme tabela abaixo:

Chapisco e Reboco:   
Chapisco rolado - Adicione Rhodopás Impermeabilizante AM712 na água que será usada na mistura areia fina/cimento, na 
proporção de 1:5 à 1:9 (Rhodopás:água), de acordo com a necessidade de aderência. Aplique somente em área interna 
com rolo de espuma de textura grossa, de baixo para cima, evitando vai e vem.
Chapisco na colher - Adicione Rhodopás Impermeabilizante AM712 na água que será usada na mistura areia 
grossa/cimento, na proporção de 1:5 à 1:9 (Rhodopás:água), de acordo com a necessidade de aderência. É 
recomendado nas áreas externas e internas.
Reboco - Adicione Rhodopás Impermeabilizante AM712 na água que será usada na mistura areia/cimento, na proporção 
de 1:3 à 1:5 (Rhodopás:água), de acordo com a necessidade de aderência. É recomendado nas áreas externas e internas.
Consumo aproximado: 
 Chapisco rolado: 200 à 300g/m², 
Chapisco na colher: 200 à 300g/m²;
 Reboco: 300 à 450g/m².

Impermeabilização de Lajes e Superfícies de Concreto:
 Preparo da superficie - O substrato que irá receber a impermeabilização deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou 
partículas soltas. Aplique 2 demãos de Rhodopás impermeabilizante AM712  na proporção de 1:3(Rhodopás: água). 

IMPERMEABILIZANTE

RHODOPÁS AM712

BOLETIM TÉCNICO

1ª Demão

3 partes peso de água
1 parte de Impermeabilizante AM712

1 parte de cimento

2ª Demão

Consumo aproximado 200 à 300g/m2

2 partes de água
2 parte de Impermeabilizante AM712

1 parte de cimento

3ª Demão

1 partes de água
3 parte de Impermeabilizante Am712

1 parte de cimento

Descrição:

É um líquido a base de copolímero de 
Polivinila branco disperso em meio 
aquoso,leitoso, formando filme 
transparente e flexível quando seco.

Características:  

Ação principal: Impermeabilizante

Aditivo para argamassas

Copolímero de acetato de polivinila e 
aditivos(plastificantes)

Líquido

Ação secundaria:

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

Viscosidade:

PH:

Teor de sólidos:

Vantagens
 

Ÿ Melhoria na trabalhabilidade;
Ÿ Diminuição de fissuras;
Ÿ Diminuição de infiltração;
Ÿ Aumento da durabilidade do revestimento;
Ÿ Atende a norma NBR 11905/92
Ÿ Produto concentrado;

Aditivação de argamassa, nivelamento de pisos, ponte de aderência, reparos de cantos quebrados, impermeabilização de 
lajes de concreto, chapisco e reboco.

Campos de Aplicação

Modo de Aplicação                                      

4,0 - 5,0

38 - 42 %

Branco

1,02 - 1,06

2500 - 3000 cP
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 Impermeabilização - Aplique 4 demãos de Rhodopás sendo: 3 demãos na proporção de 1:2, 1:1 e 3:1 (Rhodopás:água)  e 
1 demão (Rhodopás:água:cimento) de forma que possa ser aplicado com rolo.     
 Importante: Após cada demão, deve-se aguardar a evaporação da água e formação da película impermeabilizante.
Protegendo a impermeabilização - Prepare uma argamassa de revestimento comum na proporção de 
1:1:3(Rhodopás:cimento:areia). 
 Consumo aproximado: 1Kg/m²
Precauções: O produto não deve ser utilizado para aditivação de concreto armado.

IMPERMEABILIZANTE

RHODOPÁS AM712

BOLETIM TÉCNICO
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Embalagem: Segurança:

Balde 18Kg
Balde 10Kg
Galão 3,6Kg CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 

data de fabricação 
desde que armazenado 
corretamente

Validade:

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais 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. As informações 
contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 
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