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IMPERMEABILIZANTES
DENVERBLITZ

Cimento impermeabilizante de pega ultra-rápida.
DENVERBLITZ é um cimento impermeabilizante de fácil aplicação e pega ultrarrápida
(aproximadamente 15 segundos).
DENVERBLITZ é indicado para tamponamento de infiltrações e jorros de água sob
pressão em subsolos, poços de elevadores, cortinas, galerias e outras estruturas
submetidas à infiltração por lençol freático. Pode também ser utilizado para
chumbamento rápido de peças.

VANTAGENS

PROPRIEDADES TÍPICAS

VALIDADE

ENSAIO

RESULTADO DENVERBLITZ

12 meses

Cimento
Cinza

Armazenar em local coberto,
seco e ventilado, nas
embalagens intactas.
________________________

Composição básica
Cor
Tempo de pega final (ME-CQ 033) - 25oC +
2oC - s
Compressão a 1 h (NBR 5739) - MPa
Compressão a 72 h (NBR 5739) - MPa

5 a 15
Mín. 4
Mín. 10

LIMPEZA

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC’s PRODUCT INFORMATION
g/l menos água
0,0 (zero)
Categoria de aplicação
RE 37 Impermeabilizante
Metodologia
SCAQM rule #1113
As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de
novos lotes podem apresentar pequenas variações.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Para tamponamento de infiltrações de água sob pressão, misturar 2 partes de
DENVERBLITZ e 1 parte de água, ao iniciar a pega formar rapidamente uma bola e
comprimir contra a infiltração, aguardando aproximadamente 15 segundos até o
completo endurecimento.
Para tamponamento de jorros fracos, pode-se comprimir o DENVERBLITZ seco contra o
ponto de infiltração, até seu endurecimento.

Altura (h), Diâmetro (d)

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer
alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.
h
d/w
(cm) (cm)

_______________________
CONSUMO
Variável em função das
dimensões e pontos de
tamponamento.
________________________

Adquire altas resistências nas primeiras idades;
Resiste a altas pressões hidrostáticas de contrapressão.

DENVERBLITZ

EMBALAGEM
Balde com 18 kg

L
PESO EMPILHAMENTO
(cm) BRUTO
(Unidades)

CLASSIFICAÇÃO
ONU
FISCAL

Limpar equipamentos e
ferramentas com água enquanto
o produto não estiver seco.
Após o endurecimento a limpeza
poderá ser feita mecanicamente.
________________________

OBSERVAÇÕES
Em dias frios pode ocorrer
significativo retardamento do
tempo de pega, em função da
temperatura que água de
amassamento pode atingir.
Nestes casos indicamos o
aquecimento da água.
Depois de executado o
tamponamento dos pontos com
jorros e merejamentos de água,
recomenda-se a
impermeabilização de toda a
área sujeita à ação de lençol
freático com o produto rígido
DENVERTEC 100.

d
h

34,0 30,3

-

19,1

4

2523.90.00

N.A*

Balde
*“Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos. ”
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IMPERMEABILIZANTES
MANUSEIO E SEGURANÇA (C)
Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15
minutos e procurar auxílio médico;
Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em
óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
Não reutilizar as embalagens;
Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos
competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA
Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança
de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br
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DESEMPENHO
DENVER IMPER
Garantimos a qualidade dos nossos
produtos contra defeitos de
fabricação, porém não assumimos
a responsabilidade pelo
desempenho da obra, uma vez que
não temos controle direto sobre as
condições de aplicação. Eventuais
ressarcimentos estarão limitados ao
valor do produto.
Informamos que a empresa pode
promover alterações nos produtos
sempre que necessário, sem prévio
aviso.
Os produtos devem ser aplicados por
profissionais habilitados e em
conformidade com as instruções
constantes nos manuais de aplicação
disponibilizados pela empresa.
Os nomes dos produtos são marcas
registradas da empresa.
A Denver Imper fabrica uma linha
completa de produtos químicos para a
construção. Para informações,
treinamentos, literatura ou suporte
técnico, entre em contato.
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