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PARA MASSA E CONCRETO

Embalagem:

Descrição:
Características:  

Ação principal: Impermeabilizante líquido

Solução aquosa de silicatos

Líquido

Branco

1,00 - 1,05

11,0 - 13,0

1,0 - 2,0
Viscosidade (copo
Ford n2) min:

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:

 

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. 

PRODER 1 é um aditivo impermea-
bilizante líquido e de pega normal para 
argamassas e concretos. Devido as suas 
características de impermeabilização, 
proporciona a redução da permeabilidade 
e absorção por capilaridade, tornando 
assim argamassas e concretos imper-
meáveis à penetração de água e 
umidade.

Proder 1 é um impermeabilizante hidrófugo para concretos e argamassas, que atua bloqueando os capilares, impedindo a 
penetração da umidade na estrutura.
• Não altera o tempo de cura da argamassa ou concreto
• Dissolve facilmente na água de amassamento
• Confere elevada impermeabilidade ao concreto e argamassa
• Eficiência permanente. 

Preparação da Superfície
A superfície a ser aplicada a argamassa impermeabilizada com Proder 1 deve estar limpa, isenta de partículas soltas, 
desmoldantes, pinturas, óleos, graxas e nata de cimento.

Aplicação
Na preparação de argamassa impermeabilizada com Proder 1 é recomendado utilizar materiais como: cimento Portland, 
areia média lavada e isenta de sais e impurezas. 
OBS: Para se obter plasticidade junto a massa impermeabilizada com Proder 1, recomenda-se o uso do aditivo Prodercal, 
utilizando-o na proporção de 150 a 200ml por saco de cimento de 50kg.

Consumo
   Argamassa impermeável: 2 Litros de proder 1 por saco de cimento 50kg. 
   Concreto impermeável: 1 litro de Proder 1 por saco de cimento de 50kg.

Ÿ Proder 1 pode ser utilizado em diversas situações como: argamassas de revestimento, rebocos de paredes internas e 
externas, contrapisos em locais úmidos, alicerces e baldrames, subsolos, muros de arrimo, Argamassas de 
assentamentos de blocos e tijolos, evitando umidade ascendente  e concreto impermeável.

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


