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As indicações desta Ficha Técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais do produto. A HSCHEM assegura a conformidade dos seus produtos com as 
especificações constantes deste folheto. As indicações fornecidas são meramente indicativas, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do 
nosso controlo, não podendo a HSCHEM, em caso algum, ser responsabilizada. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conform idades 
com a nota de encomenda.  

372 TOPROOF 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 
DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Borracha Líquida Sintética TOPROOF, REF.ª: 372. 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
Borracha líquida formulada à base de uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico e pigmentos 
inorgânicos para terraços não transitáveis, algerozes, varandas e chaminés em cimento 

UTILIZAÇÃO: 
A TOPROOF é adequada para a impermeabilização de superfícies horizontais em cimento, não 
transitáveis, tais como terraços, varandas, algerozes, etc., desde que a área a revestir não ultrapasse 
os 50 m2, bem como chaminés. Nos casos em que se preveja uma maior solicitação mecânica, 
aconselha-se a aplicação da TOPROOF com um reforço de malha de fibra de vidro. 

PROPRIEDADES: 
 Fácil aplicação. 
 Grande flexibilidade com capacidade de acompanhar pequenas alterações dimensionais do 

substracto. 
 Elevada tenacidade. 
 Boa resistência química. 
 Excelente resistência à intempérie. 
 Impermeável à água. 
 Acabamento texturizado, capaz de disfarçar a maioria das imperfeições do suporte. 
 Acabamento acetinado. 

CARACTERÍSTICAS: 
 Cor: Branco, cinzento e cor de telha. 
 Brilho: Acetinado 
 Densidade: 1,35 ± 0,05 (23ºC) 
 Viscosidade: 110 ± 5 KU (23ºC) 
 Ponto de Inflamação: Não inflamável.  
 COV: Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, 

no máximo, de 75 g/L em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste 
produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem 
secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Os substractos a revestir 
não devem ter hidrofugantes, de modo a evitar problemas de aderência 
 
MÉTODO DE APLICAÇÃO: 
Pintura de raiz 
Aplicar com rolo ou trincha. 
Espessura mínima recomendada: 2000 μm (2 mm), no total das duas demãos  
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372 TOPROOF 

Repintura: 
Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir 
como indicado no esquema de pintura de raiz. 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 
 Métodos de Aplicação: Escova ou rolo. Devem aplicar-se 2 demãos. 
 Diluição: sem diluição 
 Secagem: 2 a 3 horas (T25 ºC e HR55%). Aguardar 4 a 6 horas para aplicar a 2ª demão. 
 Rendimento: 2 a 3 m2/L, consoante o tipo de superfície. 

LIMPEZA: 
Com água. 

EMBALAGEM: 5 e 15 Litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 
Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente. 
CASOS ESPECIAIS: 
Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores: Aplicar a tinta com 10% de aditivo ANTI 
FUNGOS Refª 381. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com 
BACTRIL Refª 382. 
 


