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Dados técnicos:  
  
Base  Emulsão de base betuminosa  
Consistência  Líquido de elevada viscosidade  
Sistema de secagem  Secagem física  
Tempo de secagem  Aprox. 48 horas  
Densidade (DIN 534798) Aprox. 1.0 gr/ml   
Gama de temperatura De -30ºC a 80ºC, após cura completa  
Alongamento até à rotura > 1000%  
Consumo  Aprox. 1.5 litros /m ²  
 
Descrição:  
LIQUID RUBBER é um produto pronto a usar, 
para a impermeabilização de terraços e outras 
superfícies, quer verticais quer horizontais, 
(embora o produto funcione como uma 
membrana impermeabilizante, só pode ser 
aplicado em superfícies secas). 
 
Características:  

• Sem solventes 
• Impermeável 
• Resistente aos raios UV e a variações 

extremas de temperatura  
• Completamente elástico após secagem 
• Previne o aparecimento de musgo 
 

Utilizações:  
• Reparação e renovação de telhados e 

caleiras 
• Reparação de telhados betuminosos 
• Impermeabilização e selagem de 

fundações e caves) 
Apresentação:  
Cor : preto 
Embalagem: 0.75 litros, 4 litros e 10 litros  
 
Conservação:  
24 meses na embalagem fechada, conservada em 
local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C 
e +25°C. Proteger do gelo ou frio intenso. 
 
 

 Materiais:  
Grande parte dos substratos de construção, tais 
como betão, tijolo, telha, coberturas 
betuminosas (com pelo menos 1 ano) e outros  
Os substratos devem apresentar-se limpos, 
secos e livres de gordura ou poeiras, não sendo 
necessária qualquer preparação prévia. 
Recomendamos, no entanto, a realização de um 
teste de compatibilidade.  
 
Modo de aplicação:  
Limpar bem a superfícies a reparar.  
Preencher eventuais falhas ou rachadelas com 
SoudaFalt. 
Aplicar o produto com trincha ou rolo, em duas 
demãos cruzadas, com intervalo de 24 horas entre 
demãos. 
 
Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +30ºC  
 
Limpeza: o produto pode ser removido com água 
enquanto fresco; após secagem só pode ser removido 
mecanicamente  
 
Reparação: com Liquid Rubber  
 

Conselhos de segurança:  
Respeitar as regras da higiene e segurança no 
trabalho. Consultar a etiqueta para mais informação. 
Respeitar as instruções da ficha de segurança. 
 

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são 
comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere 
aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as 
circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, aconselha-se sempre a fazer provas 
prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio. 
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