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Aparência e cor - Pó Cinzento

Intervalo granulométrico µm 0-500

Densidade da mistura Kg/m³ ≈ 1500

Rácio de água de amassadura % ± 21

Espessura total aplicável mm 3

Adesão por tração direta MPa ≥ 1,0 

Absorção capilar e permeabilidade a água Kg/m²h1/2 W < 0,1

Permeabilidade ao vapor de água - Classe I: Sd < 5 m

Reação ao fogo - Classe F

Tempo de vida útil da pasta min 30 a 45

Dias de espera para carga com pressão de água - 7

EASEAL
Descrição: Argamassa polímero-modificado (PCC) monocomponente. Impermeabilizante elástico e flexível formulado à base de 
cimento sulforresistente áridos selecionados, aditivos orgânicos e resinas.

Uso: Complemento de impermeabilização para colagem e vedação de uniões tela WATER-STOP e G-Flex ou na entrega das telas 
a outros elementos da obra.

Comercializador: Estil Gurú S.L.U.       Code d’usine: 520-BY

CARACTERÍSTICAS UNIDADE VALOR

Balde de plástico                                                                                                                                                                            Saco de 3 kg                           

Saco de papel multicamada com tela anti-humidade                                                                                                                   Saco 20 kg

Conservação: 12 meses em embalagem original fechada, protegida da humidade e em locais cobertos

Rendimentos / consumos em colagem e selagem de uniões entre telas segundo tipo de junta

Sobreposição de telas WATER-STOP ±0,16 kg/m (0.3 lb/ft) 1 kg ≈ 6 m (2 lb ≈ 20 ft)

Telas WATER-STOP com cobertura de juntas BANDA 14 ±0,22 kg/m (0.4 lb/ft) 1 kg ≈ 4,5 m (2 lb ≈ 15 ft)

Telas G-Flex com W-S BANDA 14 ±0,30 kg/m (0.6 lb/ft) 1 kg ≈ 3,3 m (2 lb ≈ 10 ft)

Informação adicional

Apresentação:

Outras características

Elevada flexibilidade
Excelente aderência a suportes convencionais de obra
Resistente ao ataque de sulfatos e água de mar
Secagem superficial rápida (2 a 6 h)
Impermeável a água e permeável ao vapor de água
Uso em interior e exterior.
Elevada resistência ao gelo e aos sais de degelo    
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EASEAL

Informação relativa ao uso

1. Preparação da mistura 
• Acrescentar à EASEAL a água de amassadura numa proporção de 200 a 215 cc (um copo) de água limpa por quilo ou 4 

a 4,25 l para um saco de 20 kg.
• Amassar com misturador elétrico a velocidade baixa durante 2 a 3 minutos até conseguir uma massa fluida, uniforme e 

sem grumos.
• Deixar repousar aproximadamente 2 minutos e misturar novamente durante 1 minuto antes da sua aplicação.
• Não amassar mais produto do que pode aplicar no seu período de trabalhabilidade.

2. Aplicação
• Aplicar com trolha ou talocha e espalhar pressionando o material para assegurar a sua aderência. 
• Não acrescentar água adicional durante a sua aplicação. 
• Até que seja instalado o revestimento, humedecer ligeiramente a superfície nas primeiras 24 horas para evitar desidratação 

durante a cura.
• Os utensílios e ferramentas limpam-se facilmente com água antes de que a pasta fique seca. O produto já seco ou 

endurecido só pode ser eliminado por meios mecânicos.

3. Procedimiento para união de telas WATERSTOP por sobreposição
• Colocar as telas com uma sobreposição para a união entre 5 e 10 cm (2” a 4”).
• Aplicar EASEAL na parte interior da sobreposição e espalhar com talocha ou espátula formando uma camada de, no 

mínimo, 1 mm de espessura.
• Premir a sobreposição e pressionar para eliminar ar, excesso de material e conseguir uma colagem uniforme. Alisar e 

retirar o excesso de material.
• O rendimento estimado é de 6 a 7 metros lineares por quilo (±10 ft/lb).

4. Procedimiento para união de telas WATERSTOP com membrana de cobertura de juntas
• Aplicar EASEAL numa faixa com 15 cm (6” a 7”) de largura no mínimo, centrada sobre a junta.
• Espalhar com a talocha, formando uma camada de 1 mm de espessura no mínimo.
• Colocar a membrana W-S BANDA 14 centrada sobre a linha de união e pressionar com força com a parte lisa da talocha 

para eliminar ar, excesso de material e conseguir total aderência. Alisar e retirar o excesso de material.
• O rendimento estimado é de 4,5 a 5 metros lineares por quilo (±7 ft/lb).

5. Procedimiento para selagem de juntas de tela G-FLEX com W-S BANDA 14:
• Aplicar EASEAL numa faixa de 15 cm (6” a 7”) de largura no mínimo, centrada sobre a junta.
• Espalhar com a talocha enchendo totalmente as cavidades da tela G-Flex e formando uma camada sobre esta de 1 mm 

de espessura, no mínimo.
• Colocar a membrana W-S BANDA 14 centrada sobre a linha de união e pressionar com força com a parte lisa da talocha 

para eliminar ar, excesso de material e conseguir total aderência.
• Levantar a membrana de vez em quando para verificar se o lado inferior fica completamente coberto. Se for necessário, 

aumentar a quantidade de argamassa.
• O rendimento estimado é de 3 a 3,5 metros lineares por quilo (±5 ft/lb).

6. Instruções de segurança e higiene: 
Para qualquer informação referente a questões de segurança no uso, manuseamento, armazenamento e eliminação de 
resíduos de produtos químicos, os utilizadores devem consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto.

A eliminação do produto e a sua embalagem deve ser realizada de acordo com a legislação vigente, sendo da responsabilidade 
do consumidor final do produto.

*Os dados indicados são de carácter informativo e podem ser modificados sem aviso prévio. Aconselha-se vivamente que sejam realizados 
os testes que se considerem oportunos para verificar a adequação do produto ao uso pretendido quando for diferente do exposto acima. 
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