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Impermeabilização

Impermeabilizante líquido

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Resistente aos raios U.V.

✓ 100% Impermeável

✓ Pode aplicar-se em superfícies 
húmidas

✓ Apresenta grande elasticidade

✓ Resistente à água estagnada

✓ Não contrai depois de curado

✓ Grande capacidade de  
preenchimento de superfícies

✓ Visitável

Descrição do Produto

Características

Instruções de uso

Impermeabilizante líquido de polímero MS monocomponente, que cura com a humidade atmosférica 

formando uma membrana contínua com elevada elasticidade, para impermeabilização e reparação de 

telhados, caleiras, fissuras, uniões. Não contém isocianatos nem solventes.

Utilizações
Pode utilizar-se para a impermeabilização dos seguintes trabalhos:

• Terraços cobertos com vários materiais: tijolo; argamassa; lâminas asfálticas etc.

• Paredes divisórias, para evitar infiltrações de água;

• Paredes;

• Canalizações;

• União de juntas e caleiras;

• Reparação de telhas e canalizações;

• Zonas húmidas em casas de banho.

• Boa adesão à maioria dos substratos utilizados na construção: cimento, argamassa, telha…

• Forma uma membrana contínua e totalmente impermeável que resiste ao contacto permanente com a água;

• É permeável ao vapor de água;

• Fácil aplicação;

• Apresenta grande elasticidade;

• Capacidade de enchimento elevada;

• Apresenta grande resistência aos raios UV e intempérie;

• Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas;

• Não contém isocianatos; 

• Mantém as propriedades a temperaturas compreendidas entre -40°C e +90°C.

• Rentabilidade: 1,5-3,0Kg/m2 (quando aplicada uma espessura de aproximadamente 1,4mm de produto).

A superfície a aplicar deve estar limpa e isenta de poeiras, óleos, gorduras ou partículas. 

Os suportes devem estar lisos sem irregularidades. 

Misturar bem o produto até que a mistura seja homogénea. 

Evitar excesso de mistura para evitar aprovisionamento de ar.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Spray removedor de silicone P130

Óculos de Proteção

Máscaras de Proteção

Luvas de Proteção

Modo de aplicação
•Não é necessário o uso de primário. Aplicar diretamente através de pincel, rolo ou espátula (recomendamos 

obter uma espessura entre 1,4 e 2 mm). No caso de aplicar várias camadas, esperar pelo menos 12 horas 

entre ambas. O tempo de espera dependerá das condições atmosféricas. Uma vez aberta a embalagem, 

aconselhamos o seu uso total.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Impermeabilização

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR QTD. EMBALAGEM

003200000037 MSP Líquido 5kg Tela Impermeabilizante Branco PECOL Branco 5Kg

003200000038 MSP Líquido 5kg Tela Impermeabilizante Cinza PECOL Cinza 5Kg

003200000039 MSP Líquido 5kg Tela Impermeabilizante Terracota PECOL Terracota 5Kg

Dados técnicos

Composição Polímero MS

Apresentação Recipientes metálicos de 1kg, 5kg

Aspeto Líquido pastoso

Cor Branco, cinzento e terracota

Caso o produto esteja fresco, pode ser limpo 

com água ou algum tipo de dissolvente (álcool, 

acetona…);

Assim que o produto estiver seco, só pode ser limpo 

com recurso a meios mecânicos;

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Armazenar num ambiente fresco, seco e bem 

ventilado entre +5°C e +25°C, afastado de fontes 

de calor e humidade. 

Validade: 12 meses na sua embalagem original, 

sem abrir.

O Impermeabilizante líquido está disponível em 

embalagens de 5kg.

Embalagens e informação logística

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Produto Líquido

PROPRIEDADES: VALOR: UNIDADE: NORMA:

*Densidade (23°C) 1,50+/-0,05 g/cm³ UNE-EN ISSO 2811-1-2002

Película Seca

PROPRIEDADES: VALOR: UNIDADE: NORMA:

Alongamento na rotura (23°C) >400 % UNE-EN ISSO 527-3

Resistência à tração 0,8+/-0,2 Mpa UNE-EN ISSO 527-3

Temperatura de serviço (-40 a +90) °C —

Dureza de serviço 20-25 ShA DIN 53505

Aplicação

PROPRIEDADES: VALOR: UNIDADE: NORMA:

Tempo de aderência (3 a 4) Horas 23°C, 50%h.r

Tempo total de cura 7 Dias 23°C, 50%h.r

Tempo para repintura (12 a 24) Horas 23°C, 50%h.r

Temperatura de aplicação (+5 a +40) °C —


