
 

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. É aconselhado 

um  ensaio prévio antes de aplicação geral. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes. 

EASYTOP 

Cimento Elástico Impermeável  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Resina para misturar com cimento tipo Portland. Excelente poder de aderência sobre os 

mais diversos suportes com resistência a tráfego leve. 

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO 

Impermeabilização e revestimento de todas as superfícies que necessitem de uma estan-

quidade total nomeadamente terraços, varandas, piscinas, lagos, tanques, floreiras, rebo-

cos de fachadas, juntas de dilatação, fendas ou fissuras, assentamento de cantarias etc. 

Excelente base de aderência para assentamento de forras em tijoleira, azulejo ou pedra 

na horizontal ou vertical. 

MODO DE APLICAÇÃO 

EASYTOP deve ser misturado deitando sempre primeiro o cimento aos poucos na resina 

utilizando um misturador elétrico com 400 a 600 rotações/ minuto, até se obter uma pas-

ta consistente e cremosa; 1 kg Resina / 0,800 kg de cimento. Deixar a mistura repousar 

5 minutos antes da aplicação. Deve ser incorporado na 1ª demão malha de fibra de vidro 

anti-alcalina FIBRAX T60 aumentando a resistência do produto.  

A aplicação realiza-se com talocha ou espátula dentada com um mínimo de 2 camadas 

intervaladas de 12 a 48 horas. Nunca aplicar camadas com espessura superiores a 3 mm 

por camada.  

Todas as superfícies deverão apresentar-se secas, firmes, isentas de poeiras e gorduras. 

Se necessário deverá ser utilizado limpeza com água a alta pressão. Zonas degradadas 

ou danificadas deveram ser reparadas com argamassas. Para melhorar a aderência ou 

quando os suportes se encontrem fissurados recomenda-se a aplicação de 1 demão de 

EASYPRIME. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EASYTOP é um produto aquoso composto por resina acrílica de termopolímero sintético 

com uma extraordinária aderência sobre todas as superfícies usuais na construção civil.  

Densidade 

Viscosidade 25º  

Rendimento 

Elasticidade 

Tensão à rotura 

Tempo de secagem repintura a 20º 

Tempo de secagem total 

Enchimento com água 

LIMPEZA DE FERRAMENTA 

Deve-se de limpar o produto das ferramentas com 

água antes deste secar. 

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA 

Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar durante 12 a 18 meses. 

Não tóxico, sem perigo e ignífugo. 

1,016 +/- 0,10 

87-117 Ku 

1.600 Kg/m2 +/- 

350% 

1.0 N/mm2 

12-48 horas 

5 dias  

Após 7 dias 
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