
DANOCRET® Protect Hydro 1C é uma argamassa de polímero modificado (PCC), monocomponente 
para a impermeabilização de estruturas de betão e argamassa através do enchimento da rede capilar, 
formulado à base de mistura de ligantes hidráulicos, agregados selecionados e agentes hidro-reativos 
que proporcionam uma excelente aderência e capacidade impermeável.
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• Impermeável.

• Alta flexibilidade e aderência.

• Boa aderência em suportes não esmaltados  
(1,1 N/mm2, método EN 1542).

• Resistente a pressões negativas e positivas.

• Resistente aos ciclos de gelo/degelo.

• Evita humidades por condensação.

• Evita o aparecimento de eflorescências.

• Alta proteção contra o salitre e a água marinha.

• Compatível com ARGOCOLA® ÉLITE 500 C2TES1.

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Adequado para reduzir a humidade por capilaridade em 
estruturas enterradas e poços de elevadores.

• Proteção de superfícies de betão, para proteção de água 
marinha e sais.

• Betão e reboco.
• Revestimientos cerâmicos e pedra natural.

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

RENDIMENTO
3 - 3,5 kg/m²

4-8h 

DANOCRET®

Impermeável Transitável Alta aderênciaResistência
frio/calor

Fabricado com cimento 
sulforresistente

Stop fissurasEficaz à pressão 
de água

20KG

ARGAMASSA PARA  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
BETÃO E DA REDE CAPILAR EM ARGAMASSAS

Protect Hydro 1C



Protect Hydro 1C

Aspeto Argamassa PCC (cimento, agregados e aditivos)

Densidade 1,50 ± 0,05 kg/dm3

pH 10,5 ± 0,5

Espessura a aplicar 2 mm < e < 3 mm

Espessura por demão Nunca superior a 2 kg/m²

Impermeável à água líquida e absorção capilar (EN 1062-3) W < 0,1 kg/(m2 · h0,5)

Resistência à fissuração (EN 1062-7) Classe A1 (a 0 °C)

Capacidade de ponteamento de fissuras (EN 14891 Art. A.8.2) 2,50 mm (camada de 2 mm a 23 °C)

Aderência à tração direta (EN 1504-1:2005) 1,1 N/mm2 (método EN 1542)

Aderência após compatibilidade térmica (EN 13687-1 e 2) 1,0 N/mm2 (método EN 1542)

Classificação de acordo com EN 14891 tabela 4 MC

Permeabilidade ao CO2 em m (EN 1062-6 2003) Classe III

Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783.2018) Classe I

ARGAMASSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS  
DE BETÃO E DA REDE CAPILAR EM ARGAMASSAS

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICAÇÃO

• Misturar DANOCRET® Protect Hydro 1C com 7.2 - 7.6 L de 
água limpa por saco de 20 kg, de preferência por meios 
mecânicos até obter uma mistura homogénea, cremosa e 
sem grumos, com uma consistência de tinta espessa.

• Aplique a argamassa em duas camadas cruzadas 
manualmente com um pincel de pelo duro de nylon ou 
com sistemas de projeção adequados em espessuras de 
aproximadamente 1 mm.

• O tempo de aplicação é de 10-20 minutos, dependendo 
das condições ambientais.

• A segunda camada deve ser aplicada antes da primeira 
camada endurecer (2-3 horas).

• Proteger e humedecer o produto durante pelo menos 48 
horas depois da aplicação para garantir a cura correta do 
material.

• Em superfícies horizontais e com argamassa ou betão 
fresco a aplicação pode ser efetuada por polvilhamento do 
produto com uma dotação aproximada de 1 kg/m2.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
• Entre 8 °C e 30 °C.

TEMPO DE SECAGEM
• Para aplicação de outra demão: 
 Verão: 4 h  Inverno: 6 a 8 h
• Para recobrimentos: 48 h a 20 °C, 5 dias a 10 °C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

• Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegido 
de temperaturas extremas e da exposição solar.

• Conserve o produto entre 5 °C e 30 °C durante um período 
máximo de 12 meses.

PRECAUÇÕES

• Não aplicar sobre suportes de gesso.

• Não aplicar sobre superfícies de plástico, metal, madeira, 
borracha, etc.

• Não aplicar abaixo de 5 °C ou acima de 30 °C. 

• Não aplique com risco de geada, chuva, vento forte ou sol 
direto.

• Proteger a superfície fresca do sol direto, da chuva e 
especialmente das correntes de ar.

• Não voltar a misturar depois do material começar a 
endurecer.
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Consulte mais soluções da DANOSA
Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.


