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BOTAMENT
Hydro 500

■■ Bicomponente

■■ Resiste a fissuRas de 
movimentação de até 1,6 mm

■■ Resistente a pRessões 
hidRostáticas positivas

■■ Resistente ao uv, podendo 
ficaR exposto ao tRáfego 
eventual de pessoas

■■ Ótima adeRência com 
aRgamassa colante

Argamassa Polimérica Flexível  
para Impermeabilização

PrOPrIEdAdEs

1

Botament hydro 500 é um revestimento 
mineral flexível modificado com 
polímeros acrílicos estirenados para a 
impermeabilização de estruturas em 
contato com água potável, sujeitas a 
pressão hidrostática. é também um 
revestimento impermeável para lajes, 
piscinas, fachadas, pisos frios, baldrames e 
fundações.

ÁrEAs dE APlIcAçãO

indicado para
■■ piso e parede 
■■ área interna e externa

Áreas de aplicação
■■ Piscinas e reservatórios elevados
■■ Sacadas e varandas
■■ Lajes de cobertura

suBsTrATOs

Tipos de substratos
■■ concreto com mais de 28 dias*
■■ contrapiso de argamassa com mais de 14 
dias*
■■ alvenaria*

* Em conformidade com NBR 13753, NBR  
   13754 e NBR 13755.

condições
■■ úmido, limpo, firme e sem porosidade
■■ livre de graxa, tinta, sujeira, poeira, nata 
de cimento, desmoldantes, partículas 
soltas ou outros contaminantes
■■ prumo e regularização, conforme NBR 
13749
■■ temperatura da superfície da base: de 
+5° C a +30° C

Preparo do substrato
Só um preparo cuidadoso do substrato 
pode assegurar a durabilidade da 
impermeabilização. Por isso nossas 
recomendações para o preparo do substrato 
devem ser respeitadas em cada aplicação: 

■■ Fissuras e trincas devem ser tratadas 
antes do início da impermeabilização.
■■ Paredes lisas e pouco absorventes devem 
receber uma camada fina de regularização 
com Botament CHAPISCO. Após 12 horas 
inicie a aplicação da primeira demão. 
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APlIcAçãO

PrEPArO

aplique Botament hydro 500 de uma maneira uniforme e contínua, 
assegurando uma total cobertura da superfície. 
A aplicação pode ser realizada com uma brocha, desempenadeira ou projetada.

aguarde por 6 horas até começar com a aplicação da segunda demão. 
As condições climáticas podem interferir no tempo de secagem.

aguarde por 24 horas até começar com o assentamento do 
revestimento e 7 dias antes do abastecimento de piscinas ou 
reservatórios.
A cura total de Botament Hydro 500 ocorrerá após 28 dias da aplicação.  

adicione o componente B (5,2 litros) num recipiente limpo e protegido 
de sol, vento e chuva.

adicione o componente a (13 kg de pó) e misture com um misturador 
mecânico de baixa rotação por 5 minutos até obter uma massa 
homogênea.

BOTAMENT 
Hydro 500

2
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uMEdEcEr O suBsTrATO

umedeça levemente o substrato antes da aplicação de cada demão.3

4
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5min

Hydro 5002

PrEssãO NEgATIvA
 

Quando se tratar de pressão 
negativa, aplique antes da aplicação 
de Botament Hydro 500 duas 
demãos de Hydro 100. respeite os 
intervalos característicos entre as 
demãos de cada um dos produtos.

Misturas parciais:
Para uma caixa de 18,2 kg de Botament Hydro 500 em caso de mistura parcial deverá ser utilizado:

Traço parcial em peso:
2,5 partes do pó (A) para 1 parte do líquido. 

Traço parcial em volume:
1,85 partes do pó (A) para 1 parte do líquido (B).
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■■ use sempRe Óculos 
pRotetoRes e luvas de 
pRoteção.

■■ caso haja contato do 
pRoduto com os olhos, 
lave-os imediatamente e 
pRocuRe um médico.

■■ se o pRoduto foR ingeRido 
pRocuRe um médico 
imediatamente.

■■ guaRde o pRoduto em 
local seguRo - foRa do 
alcance de cRianças e 
animais.

■■ paRa um Resultado 
melhoR, Recomendamos 
um teste de aplicação 
do pRoduto no local de 
tRaBalho.

■■ a ficha de seguRança está 
disponível em nosso site 
www.Botament.com.BR.

sEgurANçA

OBsErvAçõEs

BOTAMENT 
Hydro 500

dAdOs TécNIcOs

Propriedades do produto  

Composição Mineral modificado com polímeros

Cor Cinza

Embalagem  18,2 kg caixa

Armazenamento local fresco, seco, arejado, empilhamento 
máximo com 6 caixas 

Validade 12 meses, conforme impresso na 
embalagem original

Densidade ~ 1,6 g/cm³

Propriedades da mistura  

Proporção da mistura 13 kg pó (A) / 5,2 l líquido (B)

Proporção de mistura parcial      
em peso 2,5 partes pó (A) / 1 parte líquido (B)

Proporção de mistura parcial      
em volume 1,85 parte pó (A) / 1 parte líquido (B)

Tempo de aplicação ~ 20 minutos

Intervalo entre demãos 6 horas

Tempo de espera para apli-
cação da argamassa colante 24 horas

Resistencia à pressão 
hidrostática positiva max. 12,5 m

Resistencia à pressão 
hidrostática negativa max. 2,5 m

Espessura mínima por camada 1 mm
Espessura máxima por 
camada 2 mm

Espessura máxima total 4 mm

Temperatura do substrato de +8° C a +30° C

Temperatura do ambiente de +8° C a +40° C

Produtos de limpeza  

Material fresco água

Consumo  

Umidade 2,0 kg/m²

Pressão positiva 3,0 kg/m²

Pressão negativa 4,0 kg/m²

Todos os dados técnicos se referem a uma temperatura de 23° C (+/- 2° C) e 
uma umidade de 60 % (+/- 2 %). Temperaturas altas e umidades baixas 
aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo 
de aplicação. Conforme a norma NBR 14082:2004. 
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