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Impermeabilizante Contra Batidas de Chuva 

IMPERMEABILIZANTE 
 

PAREDE____ 

  
PRODUTO  

É um impermeabilizante acrílico branco, que tem a finalidade 
de eliminar infiltrações de água provocada por chuvas, 
podendo ser aplicado em superfícies verticais externas. 
(Paredes).  Produto tem excelente performance, pois atua 
como primer, correção e acabamento final. 

 

SEGMENTO DE USO E APLICAÇÕES 
- Reboco e concreto 
- Muros e paredes expostas 
- Fibrocimento 
- Sobre tinta PVA e Acrílico 
- Sobre textura. 
 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Para uma boa aderência e resultado satisfatório as 
superfícies deverão estar limpas, regularizadas, ásperas, 
secas e isenta de areia, poeira, graxa, óleo ou desmoldantes. 
Tratar trincas e fissuras com REISCRYL

®
 selante acrílico 

siliconado. 
 

MODO DE USAR 
Deve-se aplicar de 2 a 3 demãos, em caso de pintura nova 
recomendamos que a primeira demão deve ser aplicada 
como primer diluindo Aquaflex

®
 Parede em até 10% de 

água.  Intervalado entre demãos de 6 horas. 
 

APLICAÇÃO: Pode ser aplicado com pincel, rolo ou 

trincha. 
 

ATENÇÃO: NÃO APLICAR O PRODUTO EM DIAS 

CHUVOSOS. 
 
Limpar as ferramentas utilizando água. 
 

CONSUMO APROXIMADO: 300 a 400 g /m²/ demão  
 

OBS: Consumo maior sempre na primeira demão, redução 

na segunda e na terceira demão. 
 

NOTA: O consumo pode variar de acordo com a textura e 

temperatura. 
 

BENEFÍCIOS 
- Fácil manuseio e aplicação a frio; 
- Aplicação contínua, sem emendas; 
- Atóxico; 
- Após a aplicação, não transmite cheiro; 
- Não emite gases voláteis (VOC). 
 

 

CARACTERISTICAS E DESEMPENHO 

PROPRIEDADES 
IMPERMEABILIZANTE 

PAREDE 

Aspecto 
Liquido espesso 
branco, flexível e 
elástico. 

Resistência 
Resistente à água de 
chuva ácida. 

Ph 25ºC 8 a 9,5 

Secagem total, máximo 24 a 48 horas 

Isenção de solvente Positivo 

Estabilidade a envelhecimento 
a luz solar 

Resistente à raios 
ultravioleta 

Densidade 1.35 a 1.50 g/cm³ 

Embalagem 
- Balde 3,6 Kg 
- Balde 18 Kg 
- Tambor de 200 kg 

 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em 
caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e 
abundantemente com água, consulte um médico e informe o 
tipo de produto. 
 

ARMAZENAMENTO: O produto deve ser armazenado 

em local seco, coberto e ventilado a 25°C. 
 

VALIDADE  

9 meses na embalagem original e lacrada. 
 
 


