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PINTURA ANTI-HUMIDADE PH5000       Ficha Técnica

               
_______________________________________________________________________________________ 

 
Versão: 05/2011

 
Pintura impermeável para caves, garagens e muros 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Tipo de produto: Dispersão de resinas e borracha sintética em base aquosa. 
 

Campo de 
aplicação: 

- Tratamento preventivo e curativo que dá estanquecidade e protege 
da humidade em paredes interiores de garagens, caves, adegas, etc. 

- Barreira anti-humidade em paredes interiores enterrados ou ao nível 
do solo submetidos a infiltrações persistentes de humidade. 

- Protecção contra a água da chuva em muros exteriores. 
- Protecção anti-humidade em paredes interiores em geral quando não 

é possível a impermeabilização pelo exterior. 
 

Propriedades: - Pode aplicar-se sobre paredes húmidas. 
- Fácil aplicação e boa consistência para assegurar uma boa 

espessura em poucas demãos. 
- Pode ser revestido posteriormente com todo tipo de acabamentos, 

tinta ou papel pintado. Ter em conta que o tratamento torna o suporte 
não absorvente. 

- Elevado grau de brancura. Se necessário, pode tingir-se com um 
pigmento universal para tintas de base aquosa. A quantidade de 
pigmento deve ser no máximo 3%. 

 
Suportes adequados: Perfeita adesão sobre todos os suportes absorventes utilizados 

normalmente em construção: betão, cimento, fibrocimento, tijolo, pedra, 
etc. 
 

Características do produto: 
 

 

     - Aspecto: Pastoso  
     - Cores: Branco 
     - Densidade (20ºC): aprox. 1,4 g/ml 
     - Temperatura de aplicação: Entre 5ºC e 30ºC 
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Modo de emprego:  

- Preparação do suporte: - As superfícies devem estar limpas, sem pó nem gordura. Pode aplicar-se 
sobre suportes húmidos, mas não encharcados. 

- Eliminar todo tipo de revestimentos anteriores, pinturas ou papel 
pintado. 

- Eliminar partes não consistentes do suporte com uma escova rija. 
- Eliminar restos de musgo e líquenes. 
- Os suportes húmidos de gesso não oferecem uma boa adesão sobre a 

parede nem uma boa coesão. Neste caso recomenda-se eliminar 
completamente o gesso e aplicar o produto directamente sobre a parede. 

 
- Aplicação do produto: - Utilize luvas de protecção. 

- O produto está pronto a usar. Homogeneizar bem antes de usar. 
- Aplicar com trincha ou rolo de lã em duas demãos cruzadas, espaçadas 

de 24 horas. 
- Recomenda-se um tratamento completo da parede. Em caso de um 

trabalho localizado, deve pintar-se uma zona ampla ao redor da zona 
húmida. 

- Esperar pelo menos 24 horas antes de proceder a um trabalho de 
decoração posterior (pintar, colocar papel, etc.) 

 
          - Rendimento - 0,5 – 1 litro / m2 para 2 demãos, dependendo da absorção do suporte.  

 
- Limpeza de ferramentas: - Limpar as ferramentas imediatamente após a aplicação com água. 

 
- Secagem: - Secagem completa: 24 horas 

- Secagem entre demãos: 24 horas 
 
Cores: Branco 
Formatos: Latas de 0,75 e 5 litros 

Apresentação: 

 
Validade / Armazenamento: A validade é de pelo menos 24 meses na embalagem original e fechada. 

Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, sendo 
recomendado comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando os 
nossos Serviços de Assistência Técnica. 
O produto deve ser armazenado entre 5ºC e 40ºC. Fechar perfeitamente a 
embalagem após cada utilização. 
 

Segurança: Produto sem qualquer tipo de perigosidade. 
O valor limite de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) de acordo com 
Directiva 2004/42/CE para esta categoria de produtos é de 40g/L. Este 
produto contém no máximo 20 g/L de COV. 

 Ficha de Segurança do produto disponível em http://mymsds.henkel.com
 

 

HENKEL IBERICA PORTUGAL 
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A 
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente 
Bloco 1 e 2 
2695-167 Bobadela – LRS 
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06 

 Versão: 4.0
 Data edição: Maio de 2011

 
Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As 
condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação 
às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica. 

http://mymsds.henkel.com/
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