SETIMUR-C
Membrana líquida de caucho acrílico para impermeabilização e proteção de coberturas
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Descrição
Setimur-C é um produto de impermeabilização, que a p r esenta-se como uma pasta semi fluida dispersa
em agua, a base de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e inibidores de ultra violetas para a sua
resistência a intempérie.

Certificados
O produto cumpre com as exigências do Código
Técnico da Edificação (CTE) e com as Guias
EOTA para este tipo de materiais e dispõe dos
seguintes certificados:
Ensaio segundo a norma U.N.E. nº 53.413
sobre
materiais
poliméricos
para
impermeabilização de coberturas.
Usos admitidos
Impermeabilização e reabilitação de coberturas.
Suportes admitidos
Betão, cerâmica…
Vantagens
Grande elasticidade do produto, superior
300%.
Excelente aderência sobre quase todo tipo
de superfícies.
Produto líquido que adapta-se a qualquer
forma de cobertura.
Reabilitação evitando demolições,
grandes trabalhos ou o sobrepeso.
Fácil localização e reparação de roturas.
Permite formação de uma lâmina continua sem
juntas em toda a superfície, evitando
possíveis erros nas soldaduras.
Resistência as temperaturas. O produto
resiste perfeitamente, temperaturas de -20 ºC
+9 0º C s em a l t e ra r s ua s p r o pr i e d a d e s
d e elasticidade, impermeabilidade e resistência
a intempérie.
Aplicação
Para mais informação consultar Anexo 1.

Requer suporte liso, limpo, seco, sem humidade
residual e o mais sólido possível. Utilizar
Hygrosmart Flex ou Fiber

para a adequação de suporte irregular ou
defeituoso.
Pode aplicar-se a rolo, trinchas ou pistola airless.
Sobre baldosa e betão deverá proceder-se a
a aplicação de uma primeira capa de produto
diluído com 15% de agua para aumentar a
pe n e t r ação e a d e r ê n ci a d o m e sm o .
Aplicar uma primeira capa, com um consumo
aproximado de 0,750kg/m2, impregnando
uma armadura de fibra de vidro e deixar
secar.
Aplicar uma segunda capa com um consumo
aproximado de 0,750 – 1 kg/m2. O consumo
final deverá ser de 2 kg/m2 por conseguinte
será necessário uma terceira aplicação.
Não aplicar o produto em temperaturas inferiores
a 5ºC, nem em tempo chuvoso, nem em
superfícies que estejam por cima dos 45ºC.
Consumo
2 kg. /m2
Apresentação
Envases metálicos de 25 kg e caixas de 4
unidades de 5kg.
Cores
Branco, cinza, verde, vermelho, vermelho telha,
preto.
Estabilidade do envase
12 meses em local seco de 5ºC a 25ºC.
Transporte, precauções e armazenamento
Consultar folha de segurança.
As informações que figuram, servem a modo de recomendação e
informação, baseadas em probas de laboratório e nossos
conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem
apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia
limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida,
contactem com nosso departamento técnico.

