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Argamassas e Rejuntes 

 

IMPERMEABILIZANTE RÍGIDO 
 

 

INDICAÇÕES: 

 

ArgaCerta Impermeabilizante Rígido é um impermeabilizante cimentício semi-

flexível indicado para impermeabilizações de locais sem movimentações estruturais, 

sem rachaduras ou trincas, apresentando excelente resistência a pressões negativas e 

positivas. Indicações de uso: 

 

 Reservatórios de água privativos; 

 Contrapiso sujeitos à presença de umidade do solo; 

 Poços de elevador; 

 Baldrames, alicerces e fundações; 

 Paredes de subsolos e tuneis;  

 Muros de arrimo; 

 Fontes e floreiras; 

 Paredes sujeitas à umidade. 
 

BASES INDICADAS PARA APLICAÇÃO: 

 

 Emboço e contrapiso curados há pelo menos 14 dias; 

 Bases de concreto curadas há mais de 28 dias; 

 Alvenarias com mais de 14 dias de blocos vazados de concreto, ou de concreto 

celular. 
 

NÃO INDICADA PARA: 

 

 Como material de acabamento e em áreas expostas em pisos com tráfego de 

pessoas ou veículos. Nesses casos a aplicação deve ser revestida (cerâmicas, 

contrapiso, etc.); 

 Locais com movimentações estruturais; 

 Bases com fissuras ou trincas ativas. 

 

PREPARO DA BASE 

 

A superfície deve estar seca, firme, isenta de poeira, gordura, óleo, restos de 

tinta, eflorescências, calfinados e mantas asfálticas. 

Remover todas as partes apodrecidas e danificadas pela umidade. 
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Lave bem a superfície em que será impermeabilizada, até eliminar todas as 

sujeiras, limos, fungos e quaisquer outros resíduos.  

Verificar possíveis retrações e fissuras e fazer o tratamento das mesmas abrindo 

com talhadeira e preenchendo com argamassa de cimento e areia. 

Peças de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com o 

impermeabilizante podem manchar.  

Caimentos para ralos já devem estar previstos no contrapiso. 

Lixar superfícies de concretos lisos. 

Molhar bem a base antes da aplicação, mas sem deixar água empoçada. 

 

PREPARO DO IMPERMEABILIZANTE 

 

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, 

misture 1 pacote de ArgaCerta Impermeabilizante Rígido com a quantidade de água 

indicada na etiqueta da embalagem. Adicione a água lentamente, misturando 

energicamente para impedir a formação de grumos ou torrões. Continue misturando até 

que o impermeabilizante apresente um aspecto pastoso e homogêneo. 

Concluída a mistura, DEIXE DESCANSAR POR 10 MINUTOS. Após o 

descanso, reamassar novamente antes da aplicação. 

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de uma 

hora. (Este período poderá ser reduzido com a elevação da temperatura). 

Como alternativa a mistura manual, utilize o processo de mistura mecânica, com 

hélice acoplada em furadeira, que facilita o processo de mistura. 

Durante este período de uma hora não adicione mais água ou outro produto, 

apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após 

uma hora do preparo. 

 

APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE 

 

Aplicar o produto com o auxílio de uma broxa, trincha ou vassoura de cerda 

macia. 

Aplique o produto de forma que não fiquem vazios, bolhas ou falhas e com 

espessura de aproximadamente 1,5 mm por demão. 

Aplique 3 ou 4 demãos, faça a aplicação de cada demão de forma cruzada em 

relação à anterior. 

Aguarde entre 4 e 6 horas para aplicar uma nova demão. 
 

LIMPEZA 

 

Em caixas d’água e em reservatórios faça a limpeza da impermeabilização antes 

de encher com água. 
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LIBERAÇÃO 

 

Em dias quentes, molhar o produto constantemente durante 3 dias após a 

aplicação. 

Não utilize o produto se a temperatura ambiente não estiver entre 5ºC e 40ºC. 

Aguardar no mínimo 72 horas para revestir, cobrir ou aterrar a aplicação. 
 

DADOS TÉCNICOS 

 

Impermeabilizante rígido. 

Rendimento: 1kg / m² / demão 

Composição: Cimento portland, cargas minerais, agentes hidrofugantes e 

aditivos químicos não tóxicos. 

Cor: Cinza  
 

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM 

 

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 

Armazenar sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas 

com 1,50m de altura. 

Embalagem de 18 kg e 5 kg. 
 

CUIDADOS 

 

Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção. 

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do 

alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente 

ressecamento, lave com água corrente abundante. 

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado. 
 

IMPORTANTE 

 

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características 

técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da 

forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem. 

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados 

pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na 

embalagem. 
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Fabricado e Embalado sob licença por 

CNPJ: 80.973.720/0001-72 

Fone/Fax: (47) 3247-0010 

E-mail: rejunte@certa.ind.br 

www.certa.ind.br 

Eng. Químico Responsável 

Wagner Magalhães Tarnakolski  

CRQ: 13301883 

Indústria Brasileira 


