
Embalagem:

IMPERMEABILIZANTE

RHODOPÁS HIDROASFALTO

BOLETIM TÉCNICO

Descrição:

Características:  

Ação principal: Impermeabilizante

Emulsão Asfáltica

Líquido

Marrom escuro

0,99 - 1,01

10 - 13

6000 - 12000

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:
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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. As 
informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 
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RHODOPÁS HIDROASFALTO É uma 
emulsão asfáltica de aplicação a frio, 
e l a b o r a d a  a  p a r t i r  d e  a s f a l t o s 
modificados,  isento de solventes 
orgânicos, para impermeabilização. 

Ÿ Fácil aplicação;
Ÿ Apresenta secagem rápida;
Ÿ Forma uma película flexível impermeável;
Ÿ Inibe totalmente a passagem da umidade.

Preparação da Superfície
A superfície a ser aplicado o Rhodopás Hidroasfalto deve estar limpa, livre de impurezas, pó e resíduos pouco firmes de 
impermeabilizações anteriores.

Aplicação
Aplicar Rhodopás Hidroasfalto em três (3) demãos com trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a 
superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação.
Após a aplicação da terceira demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e 
cimento, de aproximadamente um (1) centímetro, preparada com Proder1.
Podendo ser aplicado com pincel ou escovão. Não é indicado a sua aplicação sobre superfícies úmidas e deve ser 
protegido da incidência de chuvas até a sua plena secagem. "Não deve ser usado em caixas d'água".

Consumo
Aproximadamente 0,5 kg/m2/demão. Consumo final de 1,5 kg/m2.

Ÿ Rhodopás Hidroasfalto é indicado para aplicação em superfícies tais como: Alicerce, baldrame, muro de arrimo, floreira 
e superfícies em contato com o solo.

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

data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Tambor 200Kg

Validade:

Campos de Aplicação

Viscosidade RVT
4/20, 25º C


