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Membrana Elástica de Alta Espessura para Exterior

MEMBRANA ARMADURA
082-

DESCRIÇÃO

UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

Revestimento baseado num copolímero especial, que origina filmes muito espessos dotados
de boas propriedades de elasticidade, impermeabilização e disfarce de pequenas
irregularidades das fachadas.
Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Especialmente aconselhado para a
renovação de fachadas em pastilha ou peças cerâmicas . Os seus altos sólidos permitem
disfarçar pequenas irregularidades das fachadas, provenientes por exemplo da queda das
pastilhas (e após regularização com a Massa Aguaplast Obra Fácil ).
- Elevada elasticidade
- Oculta pequenas fissuras
- Boa impermeabilização
- Aplicável sobre pastilha ou cerâmica
Branco e cores claras afináveis através do sistema de tintagem Super Colorizer (Base 1000).
Nota:
1) A aplicação de uma cor implica a sua aceitação pelo Cliente . Assim, recomendamos que
seja sempre efectuada a aplicação de uma pequena amostra para aprovação , e só de seguida
se deverá realizar a operação de pintura.
Brilho : Semi-Acetinado
Densidade : 1.36 + 0.05
Viscosidade : 122 - 124 KU/25ºC
Ponto de inflamação : Não inflamável
Teor de Sólidos : 68 + 1%
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 39 g/l COV.
Pintura de raiz :
A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa , livre de poeiras, gorduras, restos
de argamassa, eflorescências, musgos, etc. Recomendamos sempre a aplicação prévia do
Primário Hidro Armadura Fixador (020-0205).
Repinturas :
Primeiramente deve eliminar-se totalmente a tinta em desagregação . Posteriormente,
dependendo da superfície a pintar, aplicar o primário adequado.
No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.
Caso Especial

Fachadas com revestimento cerâmico

APLICAÇÃO

No caso de azulejos/pastilha/peças cerâmicas de fachada, aplicar previamente o Primário
Siloxan (021-0008), como promotor de adesão. Deve-se preencher as pequenas zonas em que
ocorreu a desagregação do azulejo/pastilha/peça cerâmica com materiais idênticos ou
preencher com a Massa Aguaplast Obra Fácil (004-0022/39). Esta argamassa serve também
para regularizar zonas degradadas.
De seguida, em ambos os casos aplicar a Membrana Armadura .
Ferramentas : Rolo ou trincha.
Diluição e nº de demãos : Aplicar uma demão prévia de Membrana Armadura diluída até

20% com água, seguida de duas demãos cruzadas sem qualquer diluição , de modo a obter o
rendimento final aconselhado.
Tempo de secagem : 4 a 12 horas, dependendo da espessura, em zonas bem ventiladas e a
temperaturas da ordem dos 20ºC.
Para demãos seguintes: 12 horas.
Lavagem da ferramenta : Com água.
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RENDIMENTO

Aproximadamente 1m /litro.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

15 L
2 anos.
- Evitar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou superior a 35ºC;
quando estiver a chover ou quando se preveja ocorrência de chuva nos dias imediatos à
aplicação do revestimento; quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e
seco; e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios
solares.
- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos
o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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