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1. PRODUTO 

 

Isola água Plus 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Isola água Plus é uma membrana bicomponente 

de base cimentícia com elevada flexibilidade e 

elasticidade. Especificada para impermeabilizações expostas ou sob revestimentos e 

como membrana de proteção a estruturas e superfícies em contato com a água. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Impermeabilizações de: 

• Coberturas em terraços e varandas; 

• Áreas úmidas; 

• Piscinas e reservatórios elevados; 

• Canais e reservatórios; 

• Fachadas de edifícios; 

• Estruturas em concreto armado e fundações; 

• Pontes; 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Áreas onde hajam resíduos de mantas asfálticas; 

 

5. MODO DE USAR 

 

5.1. PREPARE A BASE 

• As execuções de impermeabilização devem ser feitas conforme normas da ABNT NBR 

9574 e NBR 9575; 
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• A base deve estar plana ou não apresentar desvio de prumo, curada e absolutamente 

limpa; 

• Rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias e concretos no 

mínimo 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 contrapiso; 

• Umedeça 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; 

• A mistura pode ser feita fracionada ou no total da embalagem, respeitando-se as 

devidas proporções dos componentes A e B, indicada no rótulo do componente B; 

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

• A mistura deve ser realizada sempre de forma mecânica e nunca manualmente. A 

mistura mecânica deverá ser em baixa rotação; 

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

• Utilize o produto até o prazo máximo de 3 horas e não readicione água ou qualquer 

outro produto após a mistura;  

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 

5.3. APLICAÇÃO 

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

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

Mantenha a superfície umedecida durante a aplicação; 

• Aplique a primeira demão do Isola água Plus, utilizando brocha ou rolo. Em seguida 

aplique a Malha CFX 40 AR selando-a com a primeira demão; 

• Após decorrido um período mínimo de 4 a 8 horas, aplique a segunda demão, 

cobrindo totalmente a tela; 

• ATENÇÃO: Em áreas externas, os ângulos retos deverão ser tratados com 

Juntaflex Ceramfix (vide ficha técnica); 
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• Proteja o produto da chuva por um período de 4 horas. 

 

6. IMPORTANTE 

 

• Recomenda-se que a impermeabilização seja realizada entre 10°C e 30°C. Caso não 

seja possível a utilização nessas condições, aplicar em pequenos panos; 

• 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; 

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

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 

• Observar juntas estruturais e de movimentação; 

• Tempo para aplicação do revestimento de 4 a 5 dias. 

 

7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

 COMPONENTE A: Pó Cinza. 

 COMPONENTE B: Líquido branco leitoso. 

7.2. COMPOSIÇÃO 

 COMPONENTE A: Cimento Portland cinza, cargas minerais e aditivos. 

 COMPONENTE B: Resina polimérica altamente flexível e aditivos. 

7.3. EMBALAGEM 

 Kit de 18,2 Kg contendo: 

o Um saco de 13 kg do Componente A (pó); 

o Um galão de 5,2 kg do Componente B (líquido). 

7.4. ESTOCAGEM 

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

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

 

7.5. VALIDADE 

• 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 
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7.6. CONSUMO 

• 1,65 kg/m2/mm de espessura/demão; 

• Aplicação de espessura mínima de 2 mm; 

• Espessura máxima por demão de 2 mm; 

7.7. DESEMPENHO DO PRODUTO 

Argamassa pronta para impermeabilização: 

Impermeabilidade à água: Nenhuma penetração 

Aderência inicial: 1,10 MPa  

Aderência após imersão em água: 0,50 MPa  

Aderência após ação do calor: 0,90 MPa  
Alongamento de ruptura: >30% 

Absorção de água: <12% 

Estanqueidade positiva: > 0,25MPa 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


