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PROPAM® CREAM

Barreira química hidrófuga para o tratamento de humidades por 
capilaridade.

PROPAM® CREAM é um produto hidrófugo em creme à base de siloxanos em dispersão aquo-
sa, que se injeta com pistola em perfurações realizadas sobre argamassa ou alvenaria e forma 
uma barreira química horizontal no interior dos muros que evita a subida de água por capilaridade.

• Tratamento de humidades por capilaridade em muros, mediante a criação de uma barreira hidrófuga por
injeção através de uma rede de perfurações realizada previamente.

• Tratamento de muros de tijolo com e sem câmara.
• Tratamento de muros de pedra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Elevada penetração, inclusivamente em substratos pouco absorventes.
• Redução imediata da capilaridade.
• Evita o aparecimento de eflorescências.
• Não tóxico, de base aquosa.
• Não ataca as armaduras.
• Pronto a ser utilizado. Fácil de aplicar, dispensando bombas ou mecanismos de injeção especiais.
• Instalação rápida; não é necessário cumprir tempos de atuação para facilitar a penetração nem reinjetar.
• Estável aos álcalis.
• Respirável ao vapor de água. Não reduz a permeabilidade ao vapor de água dos substratos.
• Muito alta concentração em ingredientes ativos.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes e resistentes, estar limpos, isentos de partículas soltas. Devem remover-se 
as estucagens ou rebocos afetados pela humidade, deixando o muro limpo e com as juntas bem definidas.

Muros de tijolo:
Realizar perfurações com 12 mm de diâmetro na horizontal no plano  coincidindo  com  a  argamassa  
da junta. Deve-se perfurar, pelo menos, uma fiada com uma separação máxima de 10-12 cm entre per-
furações, perfurando sempre nas interseções das juntas horizontais e verticais, conforme se mostra nos 
esquemas seguintes. A perfuração terá a profundidade do muro menos um resguardo de segurança de 
entre 2 e 4 cm, a fim de garantir que não se perfura.
No caso de muros de tijolo com câmara de ar, é aconselhável executar o tratamento em ambas as faces 
de forma independente.

MODO DE EMPREGO

SOLO
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Muros de pedra:
Nestes casos, é necessário definir uma linha contínua de perfurações coincidindo com o percurso das 
juntas da pedra. No caso em que a pedra não seja passante, pode ser necessário tratar mais do que uma 
junta ou tratar as duas faces do muro.
É possível que ocorram bloqueios nas perfurações que impeçam a injeção, devido à existência de diferentes 
materiais entre as pedras e as variações de espessura deste tipo de muros. Nestes casos, é necessário 
realizar perfurações com 50% da espessura do muro em ambos os lados ou, então, realizar perfurações 
adjacentes às obstruídas até assegurar a injeção da quantidade adequada de PROPAM® CREAM. 

Depois de realizadas as perfurações, deve-se efetuar a limpeza com ar sob pressão.
Cortar uma das extremidades do saco e introduzi-la numa pistola universal manual ou pneumática. Enroscar 
a boquilha de plástico e cortá-la em bisel de 45 º.
Introduzir a pistola no interior da perfuração. Pressionar e encher completamente a perfuração de dentro 
para fora, até 1 cm acima da superfície.

O consumo variará conforme o uso e a aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio no local, para 
determinar o consumo aproximado. Como valores orientativos, podem considerar-se os seguintes:

CONSUMO

Espessura do muro (cm)

10

20

30

40

Comprimento 
do muro
(m)

1,5

3,0

4,6

6,1

11

3,0

6,0

9,0

12,0

22

5,1

10,2

15,3

20,4

33

7,0

13,0

21,0

28,0

44

Número de sacos necessários segundo as dimensões do muro a tratar

Sacos de 600 ml.

APRESENTAÇÃO

15 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

PROPAM® CREAM
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• É recomendável proceder a ensaios prévios sobre os substratos, a fim de observar as possíveis
alterações de tonalidade.

• Não foi desenhado para a aplicação como impregnação superficial.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Aspeto 

Conteúdo ativo 

pH

Temperatura de aplicação

Creme tixotrópico branco 

80 ± 1 %

7,0

de + 5ºC a +30ºC

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 experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da 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, agradecemos 
que consulte o nosso departamento técnico. Setembro 2020.
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