
  Aditivo para argamassas fl exíveis e 
impermeáveis.

Descrição
Ligante composto de resinas, cargas e 
adjuvantes para misturar ao cimento para 
produção de argamassas melhoradas. 
Após a secagem, forma um revestimento 
de estancamento fl exível e impermeável 
altamente aderente.

Campos de aplicação
• Alvenarias novas e antigas
• Coberturas e varandas
• Reservatórios de água não potável
• Pavimentos
• Casas de banho
• Fachadas e muros

Aplicação
•  As superfícies devem estar bem secas, 

coesas, sem fendas, areias soltas, 
gorduras e contaminantes.

• Agitar o produto até obter uma massa 
cremosa e perfeitamente homogénea.

• Aplicação com rolo:
1º Demão: Misturar 1:1:1 em volume de 
Elastex : Cimento : Água
2º Demão: Misturar 1:1:0,5 em volume de 
Elastex : Cimento : Água
3º Demão: Misturar 1:1 em volume de 
Elastex : Cimento
Rendimento: 1 Embalagem de Elastex = 
Aproximadamente 10 m2.

• Aplicação com espátula:
1º, 2º e 3º Demão: Misturar 1:1 em 
volume de Elastex : Cimento
Rendimento: 1 Embalagem de Elastex = 
Aproximadamente 5 m2.

• Utilizar Cimento tipo Portland e água 
potável.

• Para facilitar a mistura, utilizar um 
balde de 10 L para fazer a medição de 
Cimento e de Água.

• É necessária a aplicação de rede de fi bra 
de vidro em conjunto com a 1º demão, 
sendo depois totalmente coberta nas 2º 
e 3º demão de produto

• Para superfícies de difícil aderência 
aplicar previamente 1 demão de uma 
solução 1:2 em volume (Elastex:água). 
Antes de secar, seguir o esquema de 
aplicação indicado.

• Tempo de secagem entre demão: 24 H.
 

Art.-Nr. 0893 100 250
Qt./Emb. 1

Conteúdo 10 kg

Cor Branco

Base  Resina sintética

Aspecto Líquido leitoso

Densidade a 23ºC 1,02 ± 0,03

 Aderência em betão DIN EN 1348 1,74 N/mm2 (Após 28 dias a 23ºC / 50% humidade relativa)

 Resistência à fi ssuração DIN EN 14891  2,74 mm (0ºC)

Resistências fi nais Após 28 dias

Contacto com água  Após 7 dias

Tempo de trabalhabilidade 20 minutos (20ºC / 60% humidade relativa)

Temperatura de aplicação 7ºC a 25ºC

Limpeza de utensílios Água

 RESINA IMPERMEABILIZANTE ELASTEX PLUS   
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Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, 
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

 Precauções
• Não trabalhar com temperatura inferior 

a 7ºC, nem aplicar com tempo chuvoso 
ou ameaça de chuva.

• No caso de aplicação em reservatórios, 
não colocar água antes de 7 dias

• O produto não deve ser exposto aos 
raios UV. Deve utilizar-se um acabamento 
fi nal.

• Não transitável. 


