
 

 

Silatex® Super  

 

 

Membrana impermeabilizante elastomérica acrílica para 

coberturas, de alta elasticidade e durabilidade 

  

Campos de aplicação • Coberturas de betão, betonilhas, telhas de cimento 

• Telhas e beirados 

• Superfícies metálicas 

• Condutas de ar condicionado 

• Paredes exteriores 

• Membranas betuminosas, com acabamento mineral 
antigas, ou telhas de betume, do qual o processo de 
envelhecimento deteriorou-se devido à exposição solar 

Propriedades/ 
Vantagens 

• Proporciona proteção contra a humidade e seca numa 
película lisa que cobre as fissuras  

• Económico e fácil de aplicar, mesmo por pessoas 
inexperientes 

• Resistente a condições extremas (por exemplo, zonas 
marítimas e industriais) 

• Monocomponente à base de água  

• Não afectado pela radiação UV 

• Proporciona reflexão da radiação solar (devido à sombra 
branca), diminuindo o desconforto dentro do edifício 
durante os meses de Verão 

• Mantém a sua elasticidade 

• Armazenamento prático com aumento da vida útil 

• Compatível com sistemas de impermeabilização mais 
antigos 

• Certificado com CE (EN 1504-2) 

Características técnicas 
 

Aparência Liquido viscoso 

Densidade (EN ISO 2811-1) 1,38kg/L (±0,05 kg/L) 

Elasticidade na rotura (ASTM D412) 370(±20)% 

Resistência à tracção na carga máxima (ASTM D412) 2,24MPa (±0,04MPa) 

Módulo Jovem (ASTM D412)  3,41MPa (±0,24 MPa) 
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Resistência à adesão (EN 1542) >2Ν/mm2 

Dureza Shore A (ASTM D2240) 60 

Absorção de água (EN 1062-3) 0,02kg/m2h0,5 

Permeabilidade ao CO2 (EN 1062-6) Sd>50m 

ermeabilidade ao vapor de água (ISO 7783) Sd=1,2m 

Envelhecimento Artificial (Test QUV, 400h) Bem sucedido 

Consumo 
1kg/m2 para duas camadas           

(superfície cimentícia) 

Detalhes da cura 
 

Tempo de secagem (+25oC) 

2-3 horas (inicialmente) 

Tempo para retocar (+25oC) 24 horas 

Endurecimento total ~7 dias 

 
 
 
 

 

 

 

Aplicação 

 

 

 

Preparação da superfície: As superfícies devem estar secas, limpas 
de poeira, sujeira e substâncias gordurosas. Antes da aplicação, para 
estabilizar a superfície, selar todos os poros, melhorar a aderência e 
a cobertura do material, aplicar 1 demão de Revinex® diluído em água 
(Revinex®: Água-1:4) ou Silatex® Primer iluído 30% com o solvente 
Neotex 1111. 

Aplicação: Silatex® Super é aplicado após a mistura completa, em 
pelo menos 2 demãos, transversalmente. Aplique com trincha, rolo ou 
spray airless. O primeiro revestimento é diluído com água pura (5%). 
O segundo é aplicado após 24 horas, sem diluição. 

 

Notas 
• Condições de aplicação: Humidade no suporte <4% / Humidade 

relativa do ar <80% / Temperatura atmosférica e no suporte: +8°C 

min. / +35°C máximo. 

• Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos de 
secagem 

• Silatex® Super não deve ser aplicado com tempo húmido, ou se 
estiver prevista chuva ou humidade para as próximas 48 hor 

• Para aplicações exigentes ou ao cobrir fendas maiores que 1,5 mm, 
Silatex® Super pode ser reforçado com tecido poliéster Neotextil. 
Nesses casos, são necessárias pelo menos três camadas do produto.  



 

 

Silatex® Super  

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ferramentas de limpeza Usar muita água imediatamente após a aplicação 

Cores Branco (RAL 9003) 

Versões Silatex® Nordic: Versão de Silatex® Super em tonalidade terracota 

Embalagem 1kg, 5kg, 12kg em recipientes de plástico   

Estabilidade de 
armazenamento 

O produto é estável durante 2 anos quando mantido fechado na sua 
embalagem original, protegido da geada e da luz solar directa. 
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As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas aos usos e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar soluções potenciais. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente. 
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DoP No. Silatex Super /4950-12    

   ΕΝ 1504-2    

  Silatex Super    
  Sistema de protecção de superfícies de betão   

  
 

Revestimento    
                

          

  
Permeabilidade ao vapor de 
água 

 : 
Class Ι    

  Absorção 
    : W < 0,1 kg/m2 h0,5 

  

  
e permeabilidade à  
água    

  Resistência à adesão  : ≥ 0,8 N/mm2   

  Permeabilidade ao CO2  : sD >50 m  
  

  Reação ao fogo 
 

 : Euroclass F   

  Substâncias perigosas  : Cumprir com 5.3   
                


