
 

 

 
ANTIGOTERAS PINRODA (Impermeabilizante) 
 
Informação técnica 
 
 
DESCRIÇÃO 
Antigoteras Pinroda é um impermeabilizante líquido em base aquosa, altamente elástico, baseado numa dispersão de 
copolímeros acrílicos em emulsão. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cor: - (Tipo terraços): Branco, negro, Vermelho telha, vermelho óxido, cinzento e verde.   
Aspecto: Acetinado  
Secagem ao tacto: 1 hora aproximadamente.  
Rendimento: Variável segundo o tipo e aplicações.  
Peso específico: 1,3 - 1,4 gr. /cm³   
Volume de sólidos: 50% aproximadamente   
Resistência á tração: 1,8 Mpa.   
Alargamento a rotura: 320%.   
Dobrado a -5ºC: Não apresenta gretas.   
Não aplicar com temperaturas extremas e/ou em tempo chuvoso.   
 
APLICAÇÃO 
Como impermeabilizante de superfícies horizontais: terraços, cobertas, telhados.   
 
Além disso, devido á sua grande flexibilidade, resistência a céu descoberto e coesão interna é de grande utilidade em 
aplicações como:  
 
- Massa elástica impermeável: misturando Antigoteras Pinroda com sílicas finas em proporção 1:3.   
 
- Evitar a degradação nos isolamentos de espuma rígida de poliuretano (Antigoteras Pinroda branco).   
 
- Eficaz isolamento calorífico por ser um excelente reflector de raios solares. 
 
 O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de 
aplicação. 
 
 
MODO DE EMPREGO 
 
MODO DE EMPREGO GERAL:   
 
- Superfície de betão, fibrocimento, ladrilho, etc. Limpar cuidadosamente toda a superfície, para evitar problemas de 
aderência do produto.  Eliminar-se-á a areia solta, as manchas de gordura, de fungos, etc. Sobre betão ou cimentos novos 
deve-se esperar pela sua secagem total (30 dias aproximadamente).  
 
Aplicar uma primeira demão do produto bem diluído (até uns 30%), e se trata de superfícies em mau estado é aconselhável 
utilizar um fixador como SELLACRYL.  Ir aplicando à continuação uma ou mais capas de Antigoteras Pinroda colocando 
FIBRA DE VIDRO se for preciso, em função das características de aplicação até completar a espessura recomendada.  
 
- Superfícies de ferro e aço. Além de uma limpeza cuidadosa do suporte há de se aplicar primários adequados tais como: 
zarcão ou antioxidantes da gama JAFEP. 
 



 

 

- Superfícies de metais não férricos. Preparar previamente com produtos adequados tais como: wash primer, imprimação 
fosfatante, etc. 
 
- Superfícies de madeira.  Limpar e lixar se for preciso e uma preparação prévia com SELLADORA SINTÉTICA JAFEP 
(Seladora Sintética Jafep). 
 
EMPREGO COMO IMPERMEABILIZANTE DE TERRAÇOS:   
 
Para poder obter de Antigoteras Pinroda as maiores garantias recomenda-se o seu uso exclusivamente sobre suportes 
minerais (betão, cimento, etc.). 
 
Além de todas as considerações indicadas no ponto anterior há de se chegar a uma espessura não inferior a 400 mícrons, a 
qual equivale aproximadamente a um consumo mínimo de Antigoteras Pinroda de 1,5 a 2 Kg/m2 e a utilização de fibra de 
vidro de umas 200 gr/m2 aprox., como suporte estrutural.  
 
Se o terraço vai ser muito transitável deve consultar o nosso Departamento Técnico que estudará cada caso de forma 
particular.  
 
GARANTIA 
PRODUCTOS JAFEP, s.l. tem depositado a sua total confiança em toda a gama dos seus produtos, e é nos produtos como 
o Antigoteras Pinroda, onde está patente o nosso esforço diário em oferecer aos nossos clientes um produto autenticamente 
líder no seu campo. 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Recipientes plásticos: 15 Litros 
 
A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia. 
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança. 


