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PROPAM® IMPELÁSTIC

Membrana líquida elástica e flexível, pronta a ser utilizada, de secagem 
rápida, para a impermeabilização de superfícies interiores e exteriores.

PROPAM® IMPELÁSTIC é uma impermeabilização líquida monocomponente pronta a  usar,  à 
base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, que forma uma membrana impermeável elástica 
e flexível em aplicações sob revestimentos cerâmicos. Cumpre os requisitos da norma EN 14891.

• Impermeabilização interior e exterior anterior à cobertura com revestimentos cerâmicos, pétreos ou
mosaico vítreo.

• Tratamento e impermeabilização de paredes e pisos de duches, quartos de banho e lavabos.
• Impermeabilização de terraços e varandas.
• Proteção e impermeabilização em zonas com ambiente húmido (saunas, balneários, ...) ou onde se

produzam oscilações de temperatura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Impermeável à água e permeável ao vapor de água.
• Forma uma membrana contínua sem juntas nem sobreposições e completamente aderida ao substrato.
• Aplicável na horizontal e vertical, em interiores e exteriores.
• Alta aderência sobre um grande número de substratos como cerâmica antiga, betão, pré-fabricados

de betão, betonilhas tanto à base de cimento, como de ligantes especiais, argamassas autonivelantes e
rebocos de cimento.

• Não há necessidade de malha,  sua alta elasticidade permite suportar os pequenos movimentos de dila- 
   tação e contração do substrato.
• Grande rapidez e facilidade de aplicação.
• A aplicação de cerâmica pode realizar-se passadas 4 horas desde a aplicação do produto.
• Os pavimentos cerâmicos colocados com VAT®FLEX RÁPID sobre PROPAM® IMPELÁSTIC podem

abrirse ao tráfego pedonal passadas cerca de 10 horas. Com os restantes cimentoscola da gama
PROPAMSA, podem abrir-se ao tráfego após 24 horas, aproximadamente.

• Respeitador do ambiente: de base aquosa e sem solventes. Não é tóxica nem inflamável.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes, estar limpos e secos, isentos de partículas  soltas,  óleos,  gorduras,  pó, 
restos de descofrantes ou qualquer outra substância que possa afetar a aderência. É recomendável limpar 
com detergentes adequados e/ou lixar a superfície.
Antes da aplicação do produto, aconselha-se prestar atenção às juntas de dilatação e às uniões entre 
paredes e solos; nestes casos, deve-se utilizar uma banda de elastómero termoplástico com polipropileno
não tecido, BETOTAPE SEAL aplicada com o próprio PROPAM® IMPELASTIC seguindo as instruções 
da sua ficha técnica correspondente.

Mistura:
PROPAM® IMPELASTIC é fornecido pronto a usar e não requer qualquer preparação. É recomendável 
agitar o produto dentro da embalagem, para uniformizar a consistência da mistura.



2

Aplicação:
Aplicar com um rolo de fibra, broxa ou talocha, uniformemente, em duas camadas cruzadas com um 
intervalo mínimo de uma hora entre elas. Cada camada deve ter 0,4 mm de espessura. A espessura da 
membrana não pode ser inferior a 0,8 mm em qualquer ponto.
A cor azul do produto ajuda a comprovar que não há interrupções na película contínua que se obtém após 
a correspondente aplicação.
Caso o substrato se apresente fissurado ou possa estar sujeito a movimentos ligeiros, aconselha-se a utili-
zação, com a primeira camada de produto, de um tecido de reforço em polipropileno BETOFIBER TEXTIL 
centrado na espessura aplicada. Aguardar até que esta camada esteja seca para aplicar a segunda camada 
de produto.
A inserção do tecido de reforço pode prolongar o tempo de secagem da membrana, por se requerer uma 
maior espessura de produto.
A água não deve entrar em contacto com o produto enquanto não tiverem passado, no mínimo, 3 horas 
desde a sua aplicação.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com água imediatamente após a sua utilização. Após o endureci-
mento, só pode eliminar-se mecanicamente.

O consumo de PROPAM® IMPELASTIC é de 1,3 kg/m2 e mm de espessura. São necessárias, no mínimo, 
duas camadas de 0,5 kg/m2 para uma espessura final de 0,8 mm.

CONSUMO

Embalagens de 5 e 15 kg. 
Cor: Azul.

APRESENTAÇÃO

12 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade e do sol, a 
temperaturas entre +5 ºC e +30 ºC.

ARMAZENAMENTO

• Para assegurar a impermeabilização do substrato, a espessura mínima deve ser de 0,8 mm em qual- 
  quer ponto da aplicação.
• Aplicar o produto a temperaturas entre +5 e +35 ºC, evitando a sua aplicação quando o sol incida

diretamente.
• Não aplicar, havendo risco de gelo ou sobre substratos em processo de descongelação.
• A humidade do substrato não deve ser superior a 3%.
• Não aplicar em substratos sujeitos a ascensão capilar.
• O tempo de secagem pode variar em função da temperatura e humidade ambientais. Para humidades

relativas superiores a 50% e temperaturas inferiores a 20 ºC, o tempo de secagem pode ser superior a
4 horas.

• É impermeável em contacto com água não sujeita a pressão.
• Não adequado para zonas com presença permanente de água, como cavidades, piscinas e depósitos.
• O produto não pode ficar à vista, tendo que ser sempre revestido com cerâmica, pedra ou mosaicos

vítreos.
• Sobre placas de gesso cartonado, só pode utilizar-se em interiores.
• O resto de produto não consumido pode ser conservado dentro da respetiva embalagem fechada com

a tampa original, para uma futura utilização.
• Não use PROPAM® IMPELÁSTIC para cobrir rachaduras no substrato.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

PROPAM® IMPELÁSTIC
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DADOS TÉCNICOS

Base do produto 

Densidade

pH

Teor de sólidos

Viscosidade (T-A, 10 rpm, Brookfield) 

Temperatura de aplicação

Temperatura mínima de formação de película 

Tempo para repintura

Tempo para revestir com cerâmica (20 ºC, 50%HR)

Copolímeros acrílicos em dispersão aquosa 

1,35 g/cm3

8,5

>75%

>4500 cps

De +5ºC a +35ºC

+5ºC

Mínimo 1 hora

4 horas

MARCAÇÃO CE

Estanqueidade

Resistência à propagação de fissuras (-5 ºC) 

Resistência à propagação de fissuras (+23 ºC) 

Aderência inicial à tração

Aderência à tração após imersão em água 

Aderência à tração após ação do calor 

Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo 

Aderência à tração após imersão em água de cal

Aderência à tração após imersão em água clorada 

Emissão de substâncias perigosas

Sem penetração de água

≥ 0,75 mm

≥ 0,75 mm

≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

Ver FDS

EN 14891

Membrana líquida de impermeabilização em dispersão (DM) para aplicação 
sob ladrilhos cerâmicos (colados com adesivo C2, de acordo

com a norma EN 12004).

PROPAM® IMPELÁSTIC
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Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto, que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiencia. Ditos dados, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e colocando em obra. Para obter 
as dosagens e consumos corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional 
ou aplicativo diferente do especificado agradecemos que consulte o nosso departamento técnico. A ficha técnica válida será sempre a última versão que estará 
localizada em www.propamsa.es. Março de 2021.

PROPAM® IMPELÁSTIC


