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TRANSCOL AQUAMEMBRA  
  

 

DESCRIÇÃO 

 
 

 

O Transcol Aquamembra é uma argamassa cimentícia, bi-componente, 
fortemente adesiva. 

É indicado para impermeabilização de reservatórios, tanques, 
piscinas. 

No exterior indicado para terraços e varandas. 

No interior indicado casas de banho, duches e ambientes sujeitos 
a fortes humidades, e outras aplicações como revestimento 
protector impermeável.  

SUPORTE Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, 
matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, ou de outro
tipo de impurezas que possam alterar uma boa consistência do 
suporte, bem como fungos ou outras manchas.  

As fissuras têm de ser previamente eliminadas. 
 

PREPARAÇÃO A superfície tem de estar limpa, humedecida e isenta de 
partículas soltas ou desagregáveis, óleo, desconfrante, etc., 
devendo ser previamente lavada com escova de aço e água. Ter 
especial atenção a produtos químicos que provoquem a inibição de 
aderência. 

O produto é fornecido em dois componentes: 

  • Saco de 24kg (pó cinza ou branco). 

  • Jerrican 10kg (dispersão aquosa). 

O Transcol Aquambembra pó deve ser adicionado aos poucos ao 
Transcol Aquamembra dispersão aquosa, misturado mecanicamente a 
baixa velocidade. 

A proporção da mistura é de um saco de 24 Kg com um jerrycan de 
10 Kg. 

A argamassa, depois de misturada, terá consistência pastosa e 
firme, sem grumos secos. 
 

APLICAÇÃO Humedecer a superfície a ser tratada e aplicar o Transcol 
Aquamembra com o auxílio de um rolo, ou liçosa metálica, conforme 
a consistência escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a 3
camadas, com espessura máxima de 2 mm, em sentido cruzado. 
Aguardar a secagem entre camadas, no mínimo de 24 horas a 48 
horas conforme as condições atmosféricas. Deve-se incorporar uma 
rede de fibra de vidro anti-alcalina com uma malha de 2x2 ou 4x4 
mm, após a primeira camada. 

Após a execução da impermeabilização, esperar 7 dias antes de 
fazer o teste de estanquicidade. Após este tempo necessário para
a cura da argamassa, devemos colocar a estrutura com água durante 
72 horas no mínimo, para se poder detectar quaisquer falhas de 
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aplicação da impermeabilização. 
 

CONSUMO 
TEÓRICO 

1,6 a 1,8 Kg/m2/mm 

LIMPEZA Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a 
utilização. 

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.  

 
 

COMPOSIÇÃO Cimento, Areias siliciosas lavadas, Carbonatos de cálcio 
micronizado, Retentores de água não tóxicos, Adjuvantes. 

 

ARMAZENAGEM Local seco e arejado, nas embalagens de origem fechadas e 
protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem. 

Durante a armazenagem não deve a solução estar em contato com 
superfícies metálicas não protegidas contra a oxidação. 

Proteger dos raios solares diretos e de qualquer fonte de calor. 

 
 

 

 

DADOS 
TÉCNICOS 

 

Granulometria    0 - 0,4mm

 Espessura    2 mm 

 Ensaio de aderência inicial    > 0,5 N/mm2 

 Ensaio de aderência após ação do calor   > 0,5 N/mm2 

 Ensaio de aderência após imersão em àgua   > 0,5 N/mm2 

 Ensaio de aderência após ciclos gelo-degelo   > 0,5 N/mm2 

 Adesão ao betão  > 1,5 N/mm2 

 Massa volúmica da argamassa fresca    1600-1800 kg/m3

 Temperatura de aplicação:   

           . do ar    + 5 ºC a 35 ºC 

           . da superficie de aplicação   + 5 ºC a 25 ºC 

Número de demão 3

 Alongamento ate ruptura    > 0,75 mm 

 

 

 
 

 Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de 

aplicação 
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