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Ficha Técnica de Produto 

Versão 16-05-2016 

VIALASTIC 

Vialastic 
 
 
1. Descrição 
 
Vialastic – Membrana Látex Viapol é uma membrana impermeabilizante a base de látex, composta de polímeros, 

cargas minerais e aditivos especiais, altamente flexível e elevada performance e elasticidade. 
  
2. Vantagens 

 

 Aplicação fácil, segura e rápida; 

 Dispensa o uso de estruturante; 

 Produto pronto para o uso; 

 Altíssima elasticidade e flexibilidade; 

 Controle de fissuras em áreas internas e externas não sujeitas a pressão negativa; 

 Secagem rápida – em apenas 2 horas (depende da temperatura ambiente); 

 Boa aderência aos mais diversos substratos sem a necessidade de pintura de imprimação; 

 Pode receber aplicação de revestimento diretamente sobre produto. 
 
 
3. Características técnicas do Produto 

 

Características Técnicas VIALASTIC 

Ação Principal Membrana impermeabilizante 

Composição básica 
Produto a base de látex, composta de polímeros, cargas minerais e aditivos 
especiais 

Aspecto Pastoso 

Cor Branca 

pH 9 a 10 

Densidade a 25ºC 1,38 a 1,41 

Viscosidade 30.000 a 55.000 cps 

 
 
 
4. Utilização 
 
Vialastic – Membrana Látex Viapol é indicada para a impermeabilização de áreas internas e externas, tais como: 

Áreas molháveis como: cozinhas, banheiros e áreas de serviço; 
Áreas externas: sacadas, varandas, terraços, lajes de pequenas dimensões; lajes sob telhado;  Barriletes e 
saunas. 
Para outras áreas de aplicação, consultar o Departamento Técnico da Viapol.(sac@viapol.com.br) 
 
 
5. Instruções de Utilização 
 
Preparo da superfície de aplicação 

 
A superfície deve estar limpa, livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermabilizantes anteriores, partes 
soltas, descolamentos de massa e irregularidades de nível. 
Deve-se calafetar eventuais juntas de dilatação, fissuras e ao redor de tubulações com mástique Monopol 
Poliuretano. 

Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% para áreas externas e 
0,5% para áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e 
areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva VIAFIX e 2 

volumes de água. 
Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos. 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados. 
Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da execução de 
uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 
1 volume de emulsão adesiva VIAFIX e 2 volumes de água. 
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As superfícies de concreto devem ser regularizadas com argamassa de regularização com caimento mínimo de 
1% em direção aos coletores de água. 
Superfícies de concreto devem respeitar o tempo de cura pelo período mínimo de cura de 14 dias antes da 
aplicação do produto. 
 
Preparo do material 

 
O produto já vem pronto para uso; 
Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação. 
 
Aplicação do material 
 

Deve ser aplicado com rolo de pintura de lã baixo ou desempenadeira plástica. 
Deve ser aplicado em duas demãos cruzadas, com intervalo entre a primeira e a segunda demão de 2 horas e 
dependendo da temperatura ambiente. 
Aplicar a segunda demão somente após a cura da primeira demão, fazer a checagem se houve a cura do produto 
antes de iniciar a aplicação da segunda demão. 
O produto não deve entrar em contato com a água durante a aplicação. 
Aguardar a cura completa do produto por no mínimo 24 horas. 
Fazer teste de estanqueidade de no mínimo 72 horas. 
Verifique a perfeita cobertura da superfície após a aplicação da primeira demão, se houver formação de bolhas de 
ar, vazios, espaços não preenchidos ou quaisquer outros defeitos visíveis que possibilitem a correção na segunda 
demão. 
 
Recomendações de aplicação  
 

O substrato deve apresentar porosidade adequada para ancoragem do material. 
Não aplicar o material em substrato úmido ou em dias chuvoso. 
O produto não deve ser exposto diretamente ao sol ou as intempéries; após teste de carga d’água, deve-se 
proteger com argamassa de cimento e areia. 
Não deve ser utilizado sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras. 
 
 
6. Consumo 
 
Vialastic – Membrana Látex Viapol –Membrana Látex Viapol – 1,2 litro/m²  em 2 (duas) demãos (o consumo 

pode variar dependendo da área a ser tratada, das condições climáticas e de preparo da superfície. 
 

 
 
7. Embalagem 
 

 Galões de 3,6 litros 

 Baldes de 18 litros 
 

 
8. Validade/Estocagem 
 

O produto tem validade de 12 meses após a data de fabricação. 
O produto deve ser armazenado em local coberto, ventilado, seco, longe de fontes de calor, fora do alcance de 
crianças e animais, e nas embalagens originais e intactas. Temperatura máxima para armazenagem: 40º C. 
Empilhar o produto sobre palletes evitando o contato com o piso; 
As embalagens deverão ser empilhadas de acordo com o recomendo para evitar desmoronamento do estoque e 
danos com o produto: 
Galão com 3,6 litros até 6 unidades; 
Balde com 18 litros até 4 unidades;  
Não apoiar as pilhas do produto contra paredes ou divisórias. 
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9. Recomendações de Segurança 
 
Recomendações de segurança 
 

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. 
Produto não inflamável. 
Produto atóxico durante a aplicação e após a cura. 
Utilize EPI's adequados como luvas, mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança 
durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa do produto. 
Evite contato com a pele e olhos; em caso de contato, lave imediatamente com água corrente durante 10 minutos. 
Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxilio médico imediatamente. 
 
 
10. Cuidados Ambientais 
 

Evitar o derramamento do produto no solo. Caso ocorra, providenciar contenção de maneira a evitar contaminação 
em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc. 
Realizar o descarte de produto e embalagem “De acordo com a classificação CONAMA 307 – Resolução 
CONAMA 307”. 
 
 
11. Primeiros Socorros 
 

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. 
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar 
orientação médica. 
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de 
produto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 

prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


