
WATERSTOP
Cimento Expansivo Presa Rápida Sem Contracção

M551

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675 - 458 Odivelas

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
WATERSTOP é um cimento destinado a reparações, de passagens de água.
É uma mistura de ligantes hidráulicos enriquecidos em resinas e fibras sintéticas especialmente estudado para 
reparações de estruturas muito solicitadas e infiltrações de água mesmo sob pressão.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Destina-se principalmente a reparações de estruturas muito solicitadas, ou zonas onde a estanquicidade total é 
necessária. Exemplo: reparações sobre estruturas com zonas onde a corrosão das armaduras estalou o betão; estanquici-
dade de depósitos, esgotos, etc.

VANTAGENS
- WATERSTOP reage com a água expandindo e torna-se impermeável.
- Não tem contracção depois de seco.
- Possui características mecânicas elevadas.
- Permite realizar reparações sem cofragens.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação dos suportes:
- Em primeiro lugar proceder a um estudo minucioso do estado do betão e das armações. As partes em betão que 
estejam quebradiças devem ser picadas até à obtenção de um suporte rijo e de boa qualidade.
- Os suportes devem ser limpos sem pó nem gorduras.
- As armaduras devem ser escovadas e protegidas.
- A periferia das zonas a tratar devem estar limpas e em bom estado.

Aplicação:
- De maneira tradicional com uma colher de pedreiro.
- Deve apertar-se a argamassa de WATERSTOP ao máximo para obter uma boa aderência e uma estanquidade perfeita.
- Deve efectuar as reparações com rapidez, pois WATERSTOP seca em 30 segundos.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO
- É aconselhado a utilização de luvas
- Nunca preparar grandes quantidades, fechar sempre a embalagem (5 kg).
- Temperatura mínima de aplicação + 5ºC
- Guardar WATERSTOP em local protegido para obter uma mistura ideal com uma temperatura de 20º a 25ºC.
- Limpar a ferramenta logo após a aplicação
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