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PRODUTO: RHODOPÁS PAREDES E FACHADAS  
AÇÃO: IMPERMEABILIZANTE/SELADOR/TINTA  

Validade: 12 meses. 

Data de Revisão:  04/2021 

 

DESCRIÇÃO        

O Rhodopás Paredes e Fachadas é um 

impermeabilizante do tipo pintura à base de 

resina acrílica elastomérica com propriedades 

elásticas. Sua ação primária é de 

impermeabilizante de superfícies, podendo ser 

utilizado, também, como protetor de superfícies 

frente às ações climáticas (como chuva e sol) e 

tinta acrílica. Após sua cura, forma uma 

membrana elástica de alta resistência aos raios 

ultravioletas. 

APLICAÇÃO 
▪ Selador de superfícies; 

▪ Impermeabilização de superfícies. 

▪ Resistência climática (sol e chuvas). 

▪ Barreira contra contaminantes externos. 

LOCAIS DE APLICAÇÃO 
▪ Alvenarias; 
▪ Massa acrílica  
▪ Paredes externas; 
▪ Gesso acartonado; 
▪ Reboco e concreto; 
▪ Placas de fibrocimento. 

VANTAGENS 
▪ Pode receber pigmentação; 
▪ Baixa retenção de fuligem; 
▪ Acomoda fissuras presentes no substrato; 
▪ Acomoda pequenas movimentações da 

estrutura; 
▪ Mantém as propriedades a baixas 

temperaturas. 

 

 

 

 INSTRUÇÕES DE USO 

É importante que a aplicação do produto seja 

realizada em uma superfície seca e limpa, 

isenta de partículas soltas, nata de cimento, 

óleos e desmoldantes, e regularizada com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. 

Após a aplicação de cada demão é necessário 

esperar a secagem do produto. Esse tempo 

dura, em média, 6 horas dependendo do 

substrato e das condições climáticas locais, 

sendo que o tempo de secagem completa após 

a última demão é de 48 horas. 

 APLICAÇÃO DO PRODUTO 
▪ Aplicar com rolo de lã alta ou trincha; 

▪ 1ª demão: Diluição para 10% em água; 

▪ 2ª e 3ª demão: aplicar o produto puro. 

Consumo teórico/demão: 200 g/m2. 

 

CARACTERÍSTICAS A 25º C 

SÓLIDOS 52 – 56 % 

VISCOSIDADE 8000 – 9000 CP 

PH 10.0 – 12.0 

DENSIDADE 1.2 – 1.3 G/ML 

ASPECTO LÍQUIDO 

CONSUMO/DEMÃO ATÉ 200 G POR M2 

EMBALAGENS 
3.6, 16, 20, 50, 200 

KG 
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ARMAZENAMENTO 

Para garantir a qualidade do produto, é 

necessário que ele seja armazenado em local 

seco, arejado e longe de intempéries climáticas, 

protegido da luz solar e na embalagem original. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

No caso de ingestão ou contato com áreas 

sensíveis, deve-se seguir as recomendações 

presentes na FISPQ do produto. 

  

NBR 13.321 

INTEMPERISMO 

ARTIFICIAL, 300 H DENTRO DA 

CONFORMIDADE ABSORÇÃO  

DE ÁGUA 

RENDIMENTO POR EMBALAGEM 

3.6 KG/DEMÃO ATÉ 18 M2 

16 KG/DEMÃO ATÉ 80 M2 

20 KG/DEMÃO ATÉ 100 M2 

50 KG/DEMÃO ATÉ 250 M2 

200 KG/DEMÃO ATÉ 1000 M2 

O rendimento e o desempenho do produto dependem da observância das instruções e de fatores externos alheios 

ao controle da PRODESIVO como a uniformidade da superfície, condição do substrato, umidade relativa do ar e 

da superfície, temperatura e condições climáticas locais. Em função disso, o rendimento e a performance podem 

apresentar variações.  


