
SUPERCIM
Cimento Impermeabilizante Piscinas e depósitos de água

M509

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SUPERCIM é um cimento ( branco ou cinza ) com base em uma mistura complexa de cimento, cargas e aditivos, 
destinado a realizar impermeabilizações resistentes à pressão negativa ou positiva.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Pode ser utilizado sobre suportes de betão, argamassas, pedra e fibrocimento, em trabalhos de:
- Impermeabilização de depósitos de água, piscinas, canais, etc.;
- Impermeabilização de caves, com paredes húmidas;
- Impermeabilizador de paredes de garagem pelo interior sem necessidade, de levantar paredes dupla.
- Impermeabilização de fossas de Elevadores.

VANTAGENS
Pode ser utilizado em reservatórios de água (compatível com água potável).
Fácil de preparar e de fácil aplicação.
Excelente aderência sobre qualquer suporte, sendo ele pintado ou não, desde que a base esteja sã.
É um cimento impermeável à água mas permeável ao vapor de água que acumulado pode ser prejudicial ao suporte 
em causa. Permite isolar os revestimentos decorativos ou outros e depois de seco constitui um reboco estanque por 
obturação dos poros da alvenaria.
Não é inflamável, nem tóxico.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte
O suporte deve estar são  sem partículas em desagregação e deve ser humidificado.
Os suportes antigos ou em mau estado de conservação devem de ser reparados. Todos os orifícios devem ser tapados, 
as fissuras colmatadas e os fundos em desagregação  tratados com RESINET.

Amassadura do SUPERCIM:
A amassadura é feita na proporção de 5 L de resina para cada 20 Kg de SUPERCIM.
No caso de paredes lisas ou para melhorar a aderência do SUPERCIM pode utilizar-se a seguinte formula:
- 2 litros de RESINET + 4 litros de água e aplicar no suporte antes de barrar com SUPERCIM.
Esta amassadura deve ser feita com um misturador de baixas rotações, para que por um lado fique cremosa e por outro 
lado não fique com grumos ou caroços.
  
Aplicação:
A aplicação é feita com ajuda de uma escova ou pincel de caiar em 2 de mãos com intervalo entre elas de pelo menos 
8 horas.

Tempo de secagem para utilização do local:
Para que o SUPERCIM esteja totalmente seco em condições normais deve-se esperar cerca de 96 horas antes de 
colocar água.
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PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO
Em aplicações no exterior deve ser protegido da chuva durante 24 horas.
Não trabalhar sobre suportes gelados, ou completamente secos.
A  temperatura ideal para aplicação situa-se entre os +5º e os +25ºC.
Nunca trabalhar ao sol nem em tempos ventosos.
Fechar bem as embalagens depois da utilização e guardar ao abrigo da humidade.

CONSUMO
A Aplicação deve ser feita em pelo menos duas camadas, podendo por vezes ser necessário uma terceira camada em 
zonas muito criticas de impermeabilização.
Assim sendo pode dizer-se que o consumo do SUPERCIM é em média de 1,5 Kg por m2 em duas demãos.
Não devem ser aplicadas camadas muito espessas de uma só vez.

FORNECIMENTO
Embalagens de 20 kg/cimento + 5Lt/resina.

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.


