
 
 
 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 
IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO M98C 
 
CONSIDERAÇÕES:  
Produto baseado numa resina de dispersão aquosa isenta de plastificantes, solventes e 
amoníaco, especialmente concebida para ser adicionada a argamassas de base cimentosa. 
Confere elasticidade e capacidade de impermeabilização às argamassas depois de secas. 
 
PROPRIEDADES:      
Excelente elasticidade 
Excelente capacidade de impermeabilização 
Excelente resistência aos sais 
Muito boa aderência a vários materiais 
 
UTILIZAÇÃO:           
Produto recomendado para impermeabilizar suportes que apresentem fissuras ou estejam 
sujeitos a movimentos de contracção e dilatação, tanto interiores como exteriores. Serve para 
impermeabilizar tanques ou outros depósitos de água, caves, terraços, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
 
- ASPECTO: Liquido Branco 
 
- COR: Incolor depois de seco 
 
- DENSIDADE A 25º C : 1,05+_ 0,05 
 
- VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 45+_ 5 KU / 25ºC 
 
- TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 56+_ 2% 
 
-PONTO DE INFLAMAÇÃO: > a 50º C 
 
-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a 
temperaturas <50º C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 
IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO M98C  
 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 
Este produto destina-se a ser misturado em argamassas, quer só com cimento quer com cimento 
e sílica (esta sílica tem de ser livre de impurezas, vulgarmente chama-se areia lavada) em várias 
proporções, consoante a utilização pretendida e o grau de elasticidade e impermeabilização que 
se pretende conferir à argamassa. Quanto maior o volume de cimento ou sílica menos 
elasticidade e capacidade de impermeabilização a argamassa irá possuir. 
 
PROPORÇÕES DE MISTURA RECOMENDADAS: 
 
1Lt de M98C – 1Kg de Cimento 
1Lt de M98C – 1Kg de Cimento – 1Kg Areia 
1Lt de M98C – 2Kg de Cimento – 2Kg Areia 
1Lt de M98C – 1Kg de Cimento – 4Kg Areia 
 
Deve-se ter em conta que os componentes devem ser muito bem misturados, este processo deve 
levar alguns minutos (se for usado um agitador convém que a mistura seja feita a baixa 
velocidade), deve em seguida deixar repousar alguns minutos e voltar a misturar para em 
seguida aplicar a mistura num espaço de 1 hora. 
 
 
MÉTODOS DE APLICAÇÃO: 
 
A mistura pode ser aplicada com talocha ou pá de pedreiro, trincha ou rolo. Os utensílios a 
utilizar dependem da mistura feita, mais grossa e pesada (com sílica) ou mais leve e líquida 
(apenas com cimento). 
 
 
TEMPOS DE SECAGEM: 
 
Os tempos de secagem variam com as proporções de mistura, com as espessuras dadas e com a 
forma de aplicação. 
De qualquer maneira, se aplicado em piso, recomenda-se que não se circule de cima da área na 
qual foi aplicada a argamassa durante os 2-3 dias após a sua aplicação, caso as condições 
atmosféricas sejam de ambiente ameno e seco. 
No caso de tanques e outros depósitos, deve-se aguardar 7-8 dias antes da sua utilização, esta 
estimativa é feita com base numa situação de clima ameno e seco. 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 
A superfície onde se pretende aplicar este produto deve estar bem seca, limpa e isenta de 
gordura ou partículas mal aderentes. Caso o substracto apresente características que dificultem a 
aderência do produto, aconselhamos o uso prévio do nosso Primário Promotor de Aderência 918. 
 


