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FT – FICHA TÉCNICA 

TYTAN PROFISSIONAL AQUA PROTECT RESERVATÓRIO E PISCINA 
Data da última revisão: 05/05/2020 
 

1 - É uma argamassa bi-componente, tixotrópica, à base de cimento portland, modificada com 
acrílicos e aditivos, fibras que após curada, confere uma membrana flexível impermeabilizante, 
monolítica e contínua. 

 

2 – USOS 

• Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas 
d’água; 

• Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.  

• Indicado para áreas, comerciais ou residenciais. 

 

3 - BENEFÍCIOS: 
 

• Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua; 

• Pré dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar; 

• Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas; 

• Total resistência a passagem ou confinamento de água potável; 

• Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 
horas 

• Uso em áreas internas e confinadas; 

• Alta resistência a fungos e bactérias. 

 

4 - DADOS TÉCNICOS 
 

Densidade 2,00 gramas/cm³ 

Cor Cinza 

Rendimento 6 m²/ Embalagem 

De mãos  2 a 3 demãos 

Ph - componente A 8 a 9 

Ph - componente B 13 

Tempo em aberto 1 hora 

Liberação para 
assentamento ceramico 

96 horas (4 dias) 

Liberação para teste de 
estanqueidade  

72 horas (3 dias) 
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LIMITAÇÕES 
 

• Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 
horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C; 

• Tytan Professional Aqua Protect Reservatórios e Piscinas não possui resistência 
química. 

• Tytan Professional Aqua Protect Reservatórios e Piscinas não pode ficar exposto ao 
sol. 

 
 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 

Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a absorção; Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de 
superfície, revestimento, óleo, etc; Rachaduras devem ser reparadas antes da aplicação.  

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO 

• Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três 
demãos. Para assegurar a qualidade da aplicação se faz necessário o consumo mínimo 
de 3 kg/m2; 

• O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas com processo manual.  

• Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, interfaces de tubulações ralos, registros e 
demais elementos metálicos ou de PVC devem ser colmatados com Tytan PU 
Costrução   

 

APLICAÇÃO 

• Para aplicação utilizar rolo de textura, trincha ou brocha 

• Diluir a primeira demão em 10 % de água limpa, para melhor penetração no substrato 

• Aplicar 3 demãos com intervalos de 3 horas entre cada demão, para aplicação com 
brocha ou trincha, mudar o sentido da aplicação entre cada demão. Por exemplo: 
Aplicar 1ª demão no sentido horizontal, após cura aplicar a 2ª demão no sentido 
vertical. 

  

     6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 
Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a           
embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, 
ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais. 
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
É recomendável o uso de EPI’s  (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e 
olhos, lave com água potável e corrente   por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito, 
consulte imediatamente um médico levando a  embalagem; Para maiores informações consulte o 
nosso Departamento Técnico; 
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Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela 
Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso 
de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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