Manual de uso

Elastimper™
É um impermeabilizante
termoacústico desenvolvido com
tecnologia da Local Vazamento.
Trata-se de uma borracha líquida (à
base de borracha natural – látex das
seringueiras) vulcanizada a frio, com
alto teor de sólidos.
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Chega de vazamentos!
Após a sua cura completa – em cerca de
72 horas dependendo das condições
climáticas – forma uma borracha, uma
manta monolítica com alto poder
impermeabilizante, ótima elasticidade,
resistência e estabilidade físico-química.
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Características técnicas
• Produto a base de água, de fácil preparo e aplicação.
• Ecologicamente correto (não inflamável e atóxico), não
agride o meio ambiente.
• Acompanha as dilatações do substrato, não
apresentando trincas ou estrias na superfície,
mesmo sob o sol.
• Alto poder de recobrimento devido à elevada
quantidade de sólidos (65%) e elasticidade de até 880%.

• Adere aos mais diversos substratos.
• Boa resistência química a ácidos e álcalis.

• Antiderrapante, antiestático, antialgas, antifúngico e
antitérmico.
• Permite assentamento de cerâmica diretamente sobre a
borracha com argamassa do tipo ACIII.
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Usos e finalidades
Impermeabilização
Lajes – Piscinas – Telhados - Tanques e reservatórios Estruturas metálicas ou de concreto - Reservatórios para
tratamento de efluentes industriais (depende de preparo e
formulação especiais)

Pintura anticorrosiva de tubos de aço carbono,
enterrados ou aéreos.

Pintura impermeável de madeiras em geral
Cercas – Barracões – Celeiros – Galpões – Dormentes –
Postes - Barcos, canoas etc.

Isolamento termoacústico
Sua formulação possui elastômeros orgânicos de baixa
condutividade térmica. Ao tratar a parte exterior da
construção, reduz em até 32% a temperatura da superfície
(cor branca), o que diminui o uso de ar-condicionado e o
gasto com energia elétrica. Reduz em até 98% ruídos
causados pela chuva em telhados.
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Veja agora como aplicar o Elastimper
Preparo inicial
O preparo inicial é padrão para todas as aplicações.
Exemplos: paredes, lajes, telhados, piscinas, reservatórios
etc.
1. As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de
partículas oleosas.
2. Homogeneizar por quatro minutos com misturador de
tintas ou pedaço de madeira. Aplicar a quantidade
recomendada em três demãos.
3. Diluir o produto com 10% de água somente para a
primeira demão.

4. Aguardar por cerca de 30 minutos entre as demãos, a
depender do clima.
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Lajes
Aplicar a primeira demão do produto diretamente no
substrato, com auxílio de um rolo, pincel ou broxa. Com a
borracha ainda úmida, desenrole a tela Bidim VP50 sobre
ela.
Atenção: Ao desenrolar a tela, passe o rolo sobre ela para
fazê-la aderir completamente ao substrato, eliminando as
bolhas de ar. Deve-se deixar uma sobreposição de no
mínimo 10 cm entre uma tela Bidim VP50 e outra.
Após o período de secagem (aproximadamente 30
minutos), aplicar a segunda e terceira demãos da borracha
pura sem diluição.
Para os rodapés ou muretas laterais, é recomendado subir
com a borracha pelo menos 20 cm pela lateral.

CONSUMO
• 1,8 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de estruturas de concreto, estruturado com tela Bidim
VP50.
• 1,2 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de laje com revestimento cerâmico.
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Laje completamente impermeabilizada
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Telhados
Colocar a tela Bidim VP50 sobre a telha e, com auxílio de
um pincel, aplicar a primeira demão de borracha,
moldando a tela ao desenho da telha, até a sua completa
cobertura. A tela vai absorver a borracha e aderir à telha.
Atenção: Cuidado para não deixar bolhas de ar!
Em telhas metálicas ou de fibrocimento, pode-se colocar a
Bidim VP50 apenas nas junções entre telhas e parafusos.
Após o período de secagem (aproximadamente 30
minutos), aplicar a segunda e terceira demãos da borracha
pura sem diluição.
Para muretas laterais ou rufos, é recomendado subir com a
borracha pelo menos 20 cm pela lateral.

CONSUMO
• 1,8 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de telhas de cerâmica ou fibrocimento, estruturado com
tela Bidim VP50.
• 1,2 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de telhas metálicas.
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Telhado com a vedação completa
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Piscinas
Aplicar a primeira demão do produto diretamente no
substrato, com auxílio de um rolo, pincel ou broxa. Com a
borracha ainda úmida, desenrole a tela Bidim VP50 sobre
ela.
Atenção: Ao desenrolar a tela, passe o rolo sobre ela para
fazê-la aderir completamente ao substrato, eliminando as
bolhas de ar. Deve-se deixar uma sobreposição de no
mínimo 10 cm entre uma tela Bidim VP50 e outra.
Após o período de secagem (aproximadamente 30
minutos), aplicar a segunda e terceira demãos da borracha
pura sem diluição.
Para os rodapés ou muretas laterais, é recomendado subir
com a borracha pelo menos 20 cm pela lateral.

CONSUMO
• 1,8 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de estruturas de concreto, estruturado com tela Bidim
VP50.
• 1,2 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de laje com revestimento cerâmico.
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Preparo inicial com a manta Bidim VP50
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Paredes
Aplicar a primeira demão do produto diretamente no
substrato, com auxílio de um rolo, pincel ou broxa.
Atenção: cuidado para não deixar bolhas de ar!

Após o período de secagem (aproximadamente 30
minutos), aplicar a segunda e terceira demãos da borracha
pura sem diluição.
Importante: O Elastimper não deve ser usado em locais
sujeitos a pressão negativa.

CONSUMO
• 0,6 kg/m² na forma de revestimento impermeabilizante
de parede externa contrabatida de água de chuva.
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Elastimper sendo aplicado na laje e na parede.
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Finalização
A secagem acontece em 30 minutos
em média, dependendo do clima.
A cura total se dará em 72h. A área
deve permanecer isolada e livre de
tráfego por este período.
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Armazenagem, precauções e outras informações
Armazenar em área coberta, seca e
arejada. Respeitar o empilhamento de
no máximo três baldes.
A ficha de informações de segurança
de produtos químicos (FISPQ) deste
produto pode ser obtida
em: www.elastimper.com.br

Produto químico não classificado
como perigoso de acordo com a ABNT
NBR 14725-2
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Elastimper – tabela técnica
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Local Vazamento Indústria e Comércio de
Impermeabilizantes Eireli - CNPJ 13.295.861/0001-96

(11) 2937-6937 - 96619-9654 WhatsApp
atendimento@localvazamento.com.br

www.elastimper.com.br
www.localvazamento.ind.br
Avenida Rotary, 67 – Vila das Bandeiras
Guarulhos/SP – CEP: 07042-000

