




Isolante Betonilha
Isolante flexível baseado em dispersões 
aquosas de copolímeros acríl icos, para 
mistura bicomponente com Argamassa 
ThermInnov.

Indicado para pintura e impermeabilização 
de fundações, terraços e varandas sujeit-
as a  tráfego pedonal moderado. Também 
pode ser util izado como ponte de l igação 
do Sistema ThermInnov quando aplicado 
sobre superfícies de difícil aderência.

> Boa impregnação e aderência, mesmo 
em suportes difíceis.
> Eficaz ação anti-alcalina.
> Excelente elasticidade e flexibil idade.
> Impermeabil ização altamente eficaz à 
água.
> Possibil idade de revestimento com 
materiais de cerâmica.

DADOS PARA APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA 
MISTURA

FERRAMENTAS 
DE APLICAÇÃO

SECAGEM

Promotor de Aderência: (vol.) -1 IB : 1 Argamassa : 1 Água
Impregnação: (vol.) - 3 IB : 2 Argamassa: 1 Água.

Regularização: (vol.) - 1 IB : 1 Argamassa
Aditivação de argamassa de reboco ou betonilha:

Adicionar cerca de 1 l itro de IB por cada saco de 40 kg de 
cimento.

Trincha, rolo, rodo e pincel de caiar

Impregnação: 6-8 horas.
Regularização: 12-24 horas
(no máximo) entre demãos.

Variável consoante as proporções de mistura.
Consultar a ficha técnica do produto.

CONDIÇÕES 
DURANTE 

A APLICAÇÃO

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de 
orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado 

quentes, nem em horas de elevada exposição solar.

IB - Isolante Betonilha

RENDIMENTO



Pele Impermeável 

Cores disponíveis:

Membrana elástica aquosa baseada numa 
dispersão aquosa estireno-acríl ica modi-
ficada, pigmentos e cargas selecionadas.

Indicada para a impermeabilização de 
fachadas e coberturas.

> Boa resistência mecânica, sendo por 
isso indicado para revestimento de 
superfícies com fissuras no exterior.
> Permite revestimentos impermeáveis à 
água e com boa permeabil idade ao vapor 
de água.
> Em película espessa (cerca de 1mm em 
seco) garante uma boa elasticidade e 
durabil idade no exterior.
> Também disponível com fibras.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES 
DURANTE 

A APLICAÇÃO

FERRAMENTAS DE 
APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

INTERVALO ENTRE 
DEMÃOS

SECAGEM

RENDIMENTO

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de 
orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado 

quentes, nem em horas de elevada exposição solar.

Rolo anti-gota, rolo rugo, trincha,  escova ou 
pistola airless.

12 a 24 horas (máximo). Após este tempo, a 
aderência entre camadas pode ficar comprometida.

Superficial: 6-8 horas 
Entre demãos: 12-24 horas

2 a 2,5 Kg/m2

Água.
1ª demão: 15-20%

Restantes demãos: Sem diluição

TD 532  
Cinza Pombo

0500  
Branco

TD U091  
Telha



Disponível em várias cores.

Tinta flexível de elevada qualidade, 
baseada numa dispersão aquosa de 
polímeros acríl icos foto-reticuláveis, 
pigmentos e cargas selecionadas. 

Indicado para pintura e impermeabilização 
de terraços e varandas sujeitas a  tráfego 
pedonal moderado.
 
> Boa resistência mecânica, sendo por isso 
indicado para a pintura de superfícies 
horizontais com tráfego pedonal            
moderado.
> Permite revestimentos  impermeáveis à 
água e com boa permeabil idade ao vapor 
de água.
>  Boa retenção de cor.
> Assegura uma proteção eficaz em 
condições de temperatura variáveis.
> A dupla reticulação permite um filme 
com menos pegajosidade, sendo por isso, 
menos sujeito à sujidade.

Impermeabilizante Terraços
DADOS PARA APLICAÇÃO

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de 
orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado 

quentes, nem em horas de elevada exposição solar.

Rolo, rodo, palustra e trincha.

12 a 24 horas (máximo). Após este tempo, a 
aderência entre camadas pode ficar comprometida.

Superficial: 6-8 horas 
Entre demãos: 12-24 horas

2 a 2,5 Kg/m2

Água.
1ª demão: 20%

2ª e 3ª demãos: Sem diluição

CONDIÇÕES DURANTE 
A APLICAÇÃO

FERRAMENTAS DE 
APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

INTERVALO ENTRE 
DEMÃOS

SECAGEM

RENDIMENTO




