
- APLICAÇÃO DO PRODUTO
Com a superfície limpa e levemente umedecida, aplique a 
primeira demão utilizando brocha ou trincha, espere a secagem 
inicial de pelo menos 4hs e faça a segunda demão tendo sempre 
o cuidado de realizar movimentos contrario ao da primeira 
demão, para que a aplicação fique cruzada. Para inicio da 
terceira demão aguarde 4hs e faça aplicação contraria da 
segunda demão.
Importante: Nunca esqueça da utilização da tela de poliéster, 
entre a segunda e a terceira demão nos locais tais como meias-
canas, nos ralos, nos encontros entre parede e piso, piscinas e 
trincas em fachadas.

2 kg a 3 kg/m2 por demão

Caixa com 18 kg

O produto tem validade de 6 meses, a partir da data de 
fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e 
nas embalagens originais e intactas.

7 dias após a ultima demão.

A Big massa reserva-se no direito, se não forem seguidas 
corretamente as instruções deste boletim técnico.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INSTRUÇÃO DE USO

Super Impermeabilizante, indicado para ser aplicado em 
reservatórios de agua potável, baldrames, piscinas enterradas, 
cozinhas, banheiros, fachadas e frisos.
OBSERVAÇÂO: Para aplicação deste produto, indicamos 3 
demãos com intervalo de 4hs entre elas.

- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
O produto é fornecido em dois componentes A e B, sendo o 
comp. A resina e aditivos de desempenho e B Cimento Especial 
Aluminoso de cura rápida areias selecionadas e aditivos 
plastificantes.
Para preparo do produto, coloque uma parte do comp. A em um 
balde limpo e adicione aos poucos uma parte do pó comp.B 
utilizando agitador mecânico de baixa rotação, após a mistura 
de mais ou menos 2 minutos, observe si existe algum grumo 
ainda presente na mistura a ser dissolvido.
Indicamos que o produto seja utilizado em até 35 minutos em 
temperatura ambiente.

- PREPARAÇÃO DO PRODUTO
O produto é fornecido em dois componentes A e B, sendo o 
comp.A Resina Elastromérica e aditivos de desempenho e 
Comp. B Cimento, areias selecionadas, cargas minerais e 
aditivos plastificantes.
Para preparo do produto, coloque uma parte do comp. A em um 
balde limpo e adicione aos poucos uma parte do pó comp.B 
utilizando agitador mecânico de baixa rotação, após a mistura 
de mais ou menos 2 minutos, observe si existe algum grumo 
ainda presente na mistura a ser dissolvido.
Indicamos que este tipo de impermeabilizante seja utilizado 
até 45 minutos, em temperatura ambiente.


