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Considerações Gerais 
 

Membrana líquida de poliuretano transparente 
para a impermeabilização e proteção de superfí-
cies. 
Produto mono componente que seca por humi-
dade ambiente, formando uma membrana contí-
nua, elástica, com excelentes propriedades me-
cânicas e de aderência que a fazem resistente à 
intempérie, a temperaturas extremas, e a produ-
tos químicos.  
Ao ser totalmente alifático resiste. aos U.V sem 
amarelecimento 

 
Propriedades 
 
 - Membrana transparente e alifática, não amare-
lece. 
 
 - Fácil aplicação, mono componente. 
 
 - Excelente aderência sobre todo tipo de super-
fícies da construção. 
   
- Permite uma fácil localização e reparação de 
roturas. 
 
  - Alta resistência à intempérie e U.V. 
 
  - Alta resistência aos químicos. 
 
  - Alta resistência a temperaturas extremas (en-
tre –40ºC y + 80ºC). 
  
- Excelentes propriedades mecânicas, Alta resis-
tência à abrasão, à tensão e a rotura. 
 
 - Elasticidade superior a 350% 
  A membrana é totalmente impermeável e resis-
te ao contacto permanente com a água, a hidróli-
ses e aos microrganismos.   

Campo de aplicação 
 

 Impermeabilização e proteção de: 
 
  - Terraços não acessíveis, balcões e telhados, 
metálicos, alumínio ou fibrocimento 
 
  - Terraços e varandas transitáveis. 
 
Preparação da superfície 

 
As superfícies de aplicação devem ser lisas, es-
tar limpas e secas, sem humidade residual e o 
mais sólidas possível. 

 
Propriedades Físicas 

 
Ligante Resina Poliuretano 

Pigmentos Não tem 
Solvente Diluente Industrial 1085 

Teor de sólidos em 
peso 80-85% 

Secagem Ao tato – 6 horas a 25ºC 
Repintura 6 – 24 horas 

Rendimento teórico 1,2 – 1,5 m2/ Kg 
Espessura normal 1,2 mm 
Densidade (20ºC) 1,3 – 1,4 g/cm3 

Viscosidade (20ºC) 1000 Cp 
Nº de demãos 2 a 3 

  
 
Processo de aplicação 
Material de aplicação Rolo, trincha e pistola 

Aplicação Mexer bem o produto antes 
da aplicação 

Diluição Diluente Industrial 1085 
Quantidade máx. pa-

ra diluir Max. 10% 

Limpeza do material Diluente de Limpeza 5007 
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Dados Complementares 
 

Dados Técnicos da Membrana 
Temperatura de apli-

cação -40 a 80ºC 

Temperatura de cho-
que 200ºC 

Dureza Shore A/ 40 
Resistência à tracção 

a 23ºC 350 Kg/cm2 

Percentagem de elas-
ticidade a 23ºC >350% 

QUV Teste de resis-
tência à intempérie (4 

horas UV, a 60ºC (lâmpada UVB) e 
4 horas COND a 50ºC) 

Passou 3000h 

Hidrólises (H2O, ciclo de 30 
dias 60 a 100ºC) Sem alterações signi-

ficativas das proprie-
dades elastómeras 

Hidrólises (8% KOH, 15 dias 
a 50ºC) 

HCI (pH=2, 10 dias a RT) 

Estabilidade em calor 
(100 dias 80ºC) 

Passou 

 
Precauções 

 
 Não comer ou beber durante a sua utilização; 

 Não deitar os resíduos no esgoto; 

 Manter fora do alcance das crianças; 

 Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas; 

 Mexer bem o produto antes da aplicação. 

 
 
As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de 
contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento 
do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, 
não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste 
boletim. 
A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceites quaisquer 
responsabilidades por outras perdas ou danos. 

 


