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1. PRODUTO 

 

Isola Água® Top 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Isola Água® Top é um impermeabilizante 

semiflexível à base de cimento, e agentes 

cristalizantes que aumentam a proteção em contato 

com a umidade, de fácil aplicação, resistente a pressão positiva e negativa de água. Combate a 

penetração de umidade em estruturas, alvenarias e pisos sem movimentação estrutural. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Impermeabilizações em: 

• Paredes e rodapés; 

• Pisos de concreto ou contrapiso em contato com o solo; 

• Box de banheiros; 

• Piscinas de uso privativo; 

• Baldrames e alicerces; 

• Poços de elevador; 

• Fontes; 

• Alvenarias; 

• Jardineiras; 

• Muro de arrimo ou cortinas de concreto. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Aplicações onde o produto ficará exposto diretamente ao sol; 

• Bases com fissuras, trincas ou rachaduras não tratadas; 

• Bases onde requer flexibilidade do impermeabilizante; 

• Juntas de dilatação. 
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5. MODO DE USAR 

 

5.1. PREPARE A BASE 

• A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as normas da 

ABNT; 

• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e absolutamente 

limpa; 

• Rebocos ou emboços devem estar curados por no mínimo 14 dias e concretos por 28 

dias; 

• Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros materiais que 

possam prejudicar a aderência; 

• Buracos ou irregularidades da base devem ser eliminados com argamassa para 

reboco ou assentamento de blocos. Utilize Arga Multiuso pronta Ceramfix; 

• As trincas e fissuras devem ser tratadas: Faça uma abertura de 2 cm de largura e 2 cm 

de profundidade, lave com água, preencha com massa de cimento e areia e aguarde 

a secagem; 

• Coloque manta de poliéster sobre as trincas e fissuras tratadas; 

• Molhe bem a base antes da aplicação, removendo o excesso de água; 

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato 

com a argamassa. 

5.2. PREPARE O PRODUTO 

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo; 

• Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem, a quantidade de água limpa 

indicada junto à data de fabricação do produto; 

• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos; 

• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto; 

• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou qualquer 

outro produto após a mistura;  

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 
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5.3. APLICAÇÃO 

• Não deve ser aplicado sob sol e vento forte e sobre superfícies secas;  

• É necessário que o produto seja utilizado antes do emboço ou contrapiso; 

• Molhe a superfície pouco antes de cada aplicação, removendo o excesso de água. 

Mantenha a superfície umedecida durante a aplicação; 

• Aplique uma camada de Isola Água® Top, utilizando trincha ou vassoura de pelo; 

• Após decorrido um período mínimo de 2 horas, aplique a próxima camada em sentido 

transversal, cobrindo toda a primeira camada; 

• Para pressão positiva: aplique no mínimo duas camadas; 

• Para pressão negativa, reservatórios e piscinas: aplique 3 ou 4 camadas; 

• Número de demãos insuficientes não garante a impermeabilização; 

• Em paredes, o produto deve ser aplicado no mínimo até 1 metro de altura da base; 

• Proteja o produto contra sol, vento e chuva por um período de 6 horas; 

• Umedeça o produto entre 6 e 24 horas após o término da aplicação; 

• Para rebocar sobre o produto, recomenda-se chapiscar a superfície para garantir a 

aderência; 

• Proteja o produto com contrapiso de no mínimo 3 cm ou reboco de 2 cm em 

superfícies expostas ao tempo; 

• Aguarde no mínimo 7 dias para a limpeza e colocação de água em reservatórios. 

 

6. IMPORTANTE 

 

• Recomenda-se que o assentamento seja realizado entre 10°C e 30°C; 

• Faça uma inspeção após a aplicação para verificar falhas de aplicação e pontos de 

possíveis infiltrações de água; 

• Peças de metais, como alumínios, devem ser protegidas para evitar manchas; 

• NUNCA adicionar mais água a argamassa já misturada, nem ultrapassar o período de 

utilização de 2 horas; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 Cinza 

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Cimento Portland cinza, agregado mineral, polímero impermeabilizante e aditivos. 

7.3. EMBALAGEM 

 Caixa de 5 kg, caixa de 12 kg e caixa de 18 kg. 

7.4. ESTOCAGEM 

 Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento      

máximo de 1,5 m de altura, conservado na embalagem original e fechada. 

7.5. VALIDADE 

 18 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

7.6. CONSUMO 

• 1,4 kg/m²/demão. 

7.7. DESEMPENHO DO PRODUTO 

Argamassa pronta para impermeabilização. 

 Resistência de aderência: 

Sobre concreto: ≥ 0,5 Mpa    |    Sobre bloco de concreto: ≥ 0,5 MPa    

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves CRQ: 04363934 – XIII 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


