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PRODUTOS ASSOCIADOS

CAPACIDADEARMAZENAGEMVALIDADE EXTERIOR

12M
+25°C 

+5°C  

VEDANTES, COLAS E OUTROS QUÍMICOS
MSP

Impermeabilizante líquido de polímero MS monocomponente, 
que cura com a humidade atmosférica formando uma membrana 
contínua com elevada elasticidade, para impermeabilização e 
reparação de telhados, caleiras, fissuras, uniões. Não contém 
isocianatos nem solventes.

Óculos de Proteção PO201 005202001110

Mácaras de Proteção FFP2 c/ 
Válvula 005204001210

Luvas de Proteção PM508 0052050011...

• Forma uma membrana contínua e totalmente impermeável que resiste 

ao contacto permanente com a água;

• É permeável ao vapor de água;

• Fácil aplicação;

• Apresenta grande elasticidade;

• Após aplicado pode ser pintável;

• Apresenta grande resistência aos raios U.V. e intempérie;

• Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas;

• Não contém isocianatos;

• Mantém as propriedades a temperaturas compreendidas entre -40°C e 

+90°C;

• Boa adesão à maioria dos substratos utilizados na construção: 

cimento, argamassa, telha... 

CARACTERÍSTICAS

CAMPOS APLICAÇÃO

ONDE ADERE

Telha Cimento

PODE APLICAR-SE EM 
SUPERFÍCIESDS HÚMIDAS

100% IMPERMEÁVEL

RESISTENTE AOS RAIOS U.V.

APRESENTA GRANDE ELASTICIDADE

Pode utilizar-se para a impermeabilização de:

• Terraços cobertos com vários materiais: tijolo; argamassa; 

lâminas asfálticas etc;

• Paredes divisórias, para evitar infiltrações de água;

• Paredes;

• Canalizações;

• União de juntas e caleiras;

• Reparação de telhas e canalizações;

• Zonas húmidas em casas de banho.

UTILIZAÇÕES

5 Kg
1 Kg

** Informações sobre a emissão de substâncias voláteis no ar interior representa um risco de toxicidade por via inalatória, 
em uma escala de A + (grau baixas emissões) para C (altas emissões) nível.

Impermeabilizante Líquido
Power Coat

TijoleiraAço
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado,  assim 
como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efectuada sob a exclusiva responsabilidade do 
utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

DADOS TÉCNICOS

003200000028 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Branco 1Kg

003200000029 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Cinza 1Kg

003200000030 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Terracota 1Kg

003200000031 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Branco 5Kg

003200000032 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Cinza 5Kg

003200000033 MSP Líquido 5Kg Tela Impermeabilizante Terracota 5Kg

Ficha técnica e de segurança disponível sobre pedido:

✉ scpdistribuicao@pecfix.pt / ✆ +351 234 612 900
TABELA LOGÍSTICA

Código Descrição Cor Qtd. Embalagem

MODO APLICAÇÃO

ARMAZENAGEM

Prazo de validade: 12 meses na sua embalagem original, sem abrir. 

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado entre +5°C e 

+25°C, afastado de fontes de calor e humidade.

Não é necessário o uso de primário. Aplicar diretamente através de pincel, 

rolo ou espátula (recomendamos obter uma espessura entre 1,4 e 2mm). 

No caso de aplicar várias camadas, esperar pelo menos 12 horas entre 

ambas. O tempo de espera dependerá das condições atmosféricas. Uma 

vez aberta a embalagem, aconselhamos o seu uso total.

VEDANTES, COLAS E OUTROS QUÍMICOS
MSP

Composição Polímero MS

Apresentação Recipientes metálicos de 1Kg, 5Kg

Aspeto Líquido pastoso

Cor Branco, cinzento e terracota

* As especificações mencionadas na tabela técnica podem registar alterações 
significativas de acordo com os índices de humidade e temperatura

Produto Líquido

PROPRIEDADES NORMA VALOR UNIDADE

*Densidade (23°C)
UNE-EN ISSO

2811-1-2002
1,50+/-0,05 g/cm3

Película Seca

PROPRIEDADES NORMA VALOR UNIDADE

Alongamento na 

rotura (23°C)

UNE-EN ISSO 

527-3
>400 %

Resistência à tração
UNE-EN ISSO 

527-3
0,8+/-0,2 Mpa

Temperatura de 

serviço
- (-40 a +90) °C

Dureza de serviço DIN 53505 20-25 Sha

Aplicação

PROPRIEDADES NORMA VALOR UNIDADE

Tempo de 

aderência
23°C, 50%h.r (3 a 4) Horas

Tempo total de 

cura
23°C, 50%h.r 7 Dias

Tempo para 

repintura
23°C, 50%h.r (12 a 24) Horas

Temperatura de 

aplicação
- (+5 a +40) °C


