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PRODUTO: POXPUR PU 200 
 
SEGUIMENTO: CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
FINALIDADE: IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
TIPO DE PRODUTO: MENBRANA MONOLITICA DE POLIURETANO BI                         
COMPONENTE 
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Informativo técnico e de Segurança do Produto  
 
POXPUR PU 200  
 
Apresentação / Descrição 
 
POXPUR PU 200 é um poliuretano reativo de alta resistência, isento de solventes, aplicado a 
frio, moldado in loco que após a cura forma um filme impermeável, sem emendas e flexível, 
indicado para aplicações em estruturas de concreto POXPUR PU 200 tem boa aderência 
também em outros substratos como madeiras, metais, plásticos etc... (consultar departamento 
técnico). 
 
Por ser um produto de baixa viscosidade penetra na porosidade, fissuras e trincas da superfície 
a ser tratada e após sua cura forma uma membrana impermeável, resistente e flexível na 
conformação exata do substrato. O produto é de fácil aplicação, tem cura rápida e não amolece 
com o calor.   
 
Campos de Aplicação 
 
POXPUR PU 200 pode ser aplicado em reservatórios de agua potável, lajes externas, 
jardineiras, sacadas, calhas, canaletas, platibandas, áreas frias entre outras, sua utilização 
também é recomendada para impermeabilização de estações de tratamento de agua ETA, 
esgoto ETE, torres de resfriamento, bacias, piscinas, diques e tanques de contenção. 
 
NOTA: Tratando-se de acomodações de líquidos com agressividade química, 
solicitamos que nosso departamento técnico seja previamente consultado. 
 
Normas Exigidas 
 
POXPUR PU 200 atende e supera os requisitos da NBR 15.487/2007 – membrana de 
poliuretano para impermeabilização, bem como a NBR 12.170 - potabilidade de agua aplicável 
em sistemas de impermeabilização.  
 
Relatórios de ensaios obtidos em laboratórios credenciados e a disposição quando 
solicitados. 
 
Preparação do Local  
 
1- A superfície deve estar limpa e seca, isenta de resíduos, produtos desmoldantes e em se 
tratando de superfície de concreto observar que a cura cumpriu o prazo mínimo exigido de 28 
dias. 
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2- Para obter-se um bom resultado a massa utilizada para regularização e ou caimento devera 
ser preparada preferencialmente na proporção 1 x 3 (cimento e areia) sem o uso de aditivos 
plastificantes ou hidrofugantes que interferem na ancoragem do produto. 
 
3- A preparação da área e local onde será aplicado o produto é de responsabilidade do usuário 
/ aplicador que deverá certificar-se das condições ideais para o melhor rendimento e obter 
resultado esperado, recomendamos que este produto seja aplicado por profissionais 
habilitados e treinados pelo fabricante, distribuidor ou representante e em conformidade com as 
instruções contidas neste informativo técnico bem como com as instruções da NBR 9574 / 86 – 
execução de impermeabilização. Em caso de duvidas consulte nosso departamento técnico. 
 
4- Pontas de ferro, restos de forma de concretagem, materiais segregados deverão ser 
removidos. Ninhos e falhas de concretagem, bem como juntas de concretagem, trincas, e 
juntas de dilatação, deverão ser previamente tratados com produtos apropriados para cada 
situação, bocas de ralo e tubos emergentes deverão ser previamente fixados. 
 
5- POXPUR PU 200 não suporta pressão negativa, nestes casos devera ser feito uma 
preparação com produtos apropriados e compatíveis como, por exemplo, argamassas 
poliméricas (aplicação de acordo com a recomendação do fabricante da argamassa 
polimérica), ou POXPUR PRIME EP que antecedam a aplicação da membrana de poliuretano. 
 
6- POXPUR PU 200 em alguns casos dispensa proteção mecânica como, por exemplo, no 
caso de revestimentos onde os mesmos podem ser feitos diretamente sobre a membrana 
aplicada. Neste caso sugerimos aspersão de areia de quartzo malha 8 a 14 sobre a ultima 
demão. Aguarde 10 a 15 minutos para inicio do procedimento período que a membrana ainda 
apresenta pegajosidade superficial, removendo todo o excesso após a cura de 24 h. Este 
procedimento ira criar uma ponte de aderência para argamassa colante na sequencia.  Este 
procedimento também é indicado para áreas expostas para proteção da ação dos raios UV, 
aumentando a vida útil da impermeabilização em locais que não necessitem de proteção 
mecânica tradicional. 
 
POXPUR PU 200  aceita pintura esmalte sintético ou PU alifático 
 
Executar a pintura no intervalo entre 12 e 24 horas após a aplicação da ultima camada do 
POXPUR PU 200 após este período será necessário lixar com lixa 120 ou feltro Abrasivo.                               
 
Manuseio do Produto  
 
1- POXPUR PU 200 é um produto bi – componente isento de solventes que será finalizado 
quando misturados os componentes A e B, observar que o conteúdo do componente B deverá 
ser totalmente adicionado à embalagem do componente A. Caso seja necessário fraccionar a 
mistura, lembramos que a proporção indicada é de 100g do componente A para cada 20g do 
componente B. (nunca misturar em volume).   
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2- A mistura deverá ser feita necessariamente de forma mecanizada para que deste modo 
obtenha-se uma melhor homogeneização, A mistura manual ou fora da proporção indicada 
pode comprometer o resultado final do POXPUR PU 200.  
  
NOTA: Para evitar a formação de bolhas durante a cura do produto recomendamos que o 
componente A (somente Componente A) seja homogeneizado no mínimo duas horas antes 
de adicionar o componente B. 
                                     
Aplicação do Produto  
 
1- A aplicação do POXPUR PU 200 pode ser feita com rolo de lã de carneiro baixa (ideal 
espessura 5 mm), espátula, trincha ou mesmo com equipamento mecanizado “airless” 
(consultar nosso departamento técnico). 
 
2- O consumo indicado, quando não houver um projeto especifico é de aproximadamente 3 kg 
/m² para áreas externas, lajes, tanques e reservatórios, e aproximadamente 2 Kg /m² para 
áreas internas, banheiros, cozinhas, áreas frias etc... Aplicados entre 2 a 4 demãos. O intervalo 
de demãos é de 4 a 6 horas ao toque (cura parcial), e 24 horas para cura total, prazo liberado 
para teste de estanqueidade. No caso de reservatórios de agua potável aguardar 48 horas. 
 
3- Caso ocorra contato com agua no intervalo entre demãos ou o intervalo entre demãos seja 
superior a 24 horas, é necessário lixamento prévio na superfície aplicada para que não haja 
risco de desplacamento entre camadas. Para isto sugerimos que toda área seja lixada com lixa 
ferro # 50 até que esteja opaca. 
 
4- O “Pot Life” (tempo de manuseio do produto após mistura dos componentes A e B) é de 
aproximadamente 50 a 60 minutos a uma temperatura média de 25ºC.   
 
NOTA: Sempre que houver um projeto específico de impermeabilização o mesmo deverá 
prevalecer. 
 
Embalagens 
 
Pote: pote contendo 1.0 Kg componente A, e frascos contendo 0.2 Kg do componente B 
embalados em caixas contendo 9 conjuntos perfazendo um total de 10.8 Kg por caixa. 
 
Galão: galão contendo 3,5 Kg componente A, e frascos contendo 0,7 Kg componente B / 
embalados em caixas contendo 3 conjuntos perfazendo um total de 12,6 Kg por caixa. 
 
Balde: balde contendo 20.0 Kg de componente A e bombonas contendo 4.0 Kg do componente 
B. Perfazendo um total de 24 Kg o conjunto. 
 
Mediante solicitação prévia poderá verificar a possibilidade de fornecimento em embalagens 
diferentes das acima mencionadas. 
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Validade 12 meses de prateleira, a partir da data de fabricação.  
 
 
NOTA: 
 
Garantimos a qualidade e eficiência de nossos produtos conforme parâmetros obtidos em 
ensaios realizados em laboratórios e de campo. Treinamos e orientamos o uso e manuseio do 
produto, não nos responsabilizamos por aplicação indevida ou mão de obra não qualificada. 
 
Precauções 
 
Ao manusear produtos químicos utilize equipamentos de segurança, no manuseio dos produtos 
POXPUR PU 200 por serem isentos de solventes recomendamos apenas o uso de óculos de 
proteção e luvas de borracha. Para áreas confinadas recomendamos a utilização de mascara 
de gás. 
 
Como qualquer outro produto químico o POXPUR PU 200 deve ser mantido fora do alcance de 
crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou 
névoa. Em caso de contato com os olhos, lave - os imediatamente com agua durante 15 
minutos, se ingerido não provoque vomito, beba agua em abundancia. Necessitando de 
cuidados médicos, leve consigo embalagem ou rotulo. 
 
Não reutilize a embalagem vazia, descarte em local apropriado. 
 
Manter o produto armazenado em temperatura ambiente e em local coberto e ventilado, 
empilhamento de no máximo 5 caixas ou 2 baldes.   
 
Características Físico Químicas  
 
Composição: Poliois, cargas e aditivos. 
 
Excelentes propriedades mecânicas 
                                                                                                                                                
REVISAO 12.02.16 
 

 


