CAMPOLIN
PINTURA IMPERMEABILIZANTE

DESCRIÇÃO / APLICAÇÕES
CAMPOLIN FIBRAS é uma emulsão de borracha com polímeros acrílicos.
Boa aderência sobre os suportes em obra mais comuns (betão, azulejos, fibrocimento, telhas
cerâmicas, telhas em betão…).
Indicado para aplicação como revestimento impermeabilizante “in situ”, tanto para a reparação
de coberturas como paramentos verticais. Elimina humidades e infiltrações na
impermeabilização de caleiras, terraços, paredes medianeiras e coberturas em telha cerâmica.
Moderadamente transitável, não aconselhado para espaços públicos. Não recomendado para
depósitos para água (reservatórios para rega, depósitos, piscinas, etc.). Não substituí as lâminas
impermeabilizantes.

CARACTERÍSTICAS
Densidade, kg/dm3

1,30

Viscosidade KU

130 +/- 5

Resíduo seco, %

62 - 65

Cores

terracota, branco, cinza, preto e verde

Tempo de secagem, h
Ao tacto
Total

20 – 40 minutos
24

(Variável em função das condições atmosféricas)

Resistência à tração, kg/cm2
Alongamento, %
Flexibilidade a baixas temperaturas, °C
Resistência ao envelhecimento 14 dias a 70 °C
Perda de massa, %
Perda de elasticidade, %

1,30
Mín 250%
Sem fissuras a -5°
Máx. 10
Máx. 35

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
O suporte de aplicação do CAMPOLIN deverá ser o mais liso possível, sem buracos nem
elementos salientes, completamente limpo, seco, com consistência e livre de pó, óleos ou
gorduras.
Recomenda-se humedecer ligeiramente o suporte em dias muito secos antes de proceder à
aplicação, com a finalidade de melhorar a aderência.
Misturar bem antes de aplicar o produto. Aplica-se muito facilmente com pincel ou rolo. Em
caso de aplicação com pistola ensaiar previamente.
Entender CAMPOLIN uniformemente num mínimo de duas demãos sem diluição.
Esperar entre as diferentes demãos até comprovar a completa secagem da anterior ( cerca de 24
horas ).
RENDIMENTO - Entre 600 e 750 g/m2 por demão, dependendo do tipo de aplicação e da
rugosidade o suporte. Recomenda-se aplicar cerca de 1,8 a 3,0 kg/m2 em 2 ou três camadas
para obter um revestimento final ótimo.
Manter a embalagem fora do alcance das crianças. Após o uso fechar imediatamente a
embalagem. Aplicar entre 5 e 35ºC, e sempre sem o risco de chuva ou geada nas 4 horas
seguintes.
Se pretender um acabamento brilhante, aplicar depois de seco uma camada de CAMPOLIN
VERNIZ.
A limpezas dos utensílios podem-se levar a cabo com água. Se o produto entretanto secar deverá
ser eliminado mecanicamente.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Nº Código
2310 – 15/25/35/45/85 Campolin balde 5 kg.
2310 – 14/24/34/44/84 Campolin balde 20 kg.
Baldes de 5 kg (palete com 120 baldes)
Baldes de 20 kg (palete com 36 baldes)
Tempo máximo de armazenagem: 1 ano em embalagens originais fechadas.
Acondicionamento: Em lugar fresco, seco, protegido das geadas e da luz do sol.
Temperaturas superiores a 5ºC.

NOTA: As indicações de este folheto são gerais e devem adaptar-se a cada caso particular segundo cada caso específico.
A Asfaltex e a Plakamat pelo motivo de desconhecerem as condições em que os seus clientes aplicam os produtos não podem
assumir eventuais responsabilidades pelos seus resultados.
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