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Sistema Total Water Blocker 
Membrana Impermeabilizante de poliuretano 
 
Descrição: 
Sistema composto por Total Water Blocker Base Coat e 
Total Water Blocker Top Coat, juntos formam uma 
membrana impermeabilizante de tecnologia poliuretânica.  
Um sistema com excelente elasticidade e resistência ao 
tráfego de pedestres e veículos, permitindo o ser aplicado 
como camada de revestimento final. 
 
Sistema: 
- Total Water Blocker Base Coat – combinação com 3% de 
Total Pu DL. 
- Total Water Blocker Top Coat – Membrana de poliuretano 
flexível para acabamento. 
- Total AG – Agregados de quartzo selecionados; 
- Total Tinta PU Advanced – revestimento com resistência 
aos raios UV. (opcional vide literatura); 
 
Indicações: 

- Estacionamentos; 
- Rampas; 
- Lajes prediais; 
- Concessionárias; 
- Shoppings; 

Vantagens: 

- Fácil aplicação; 
- Flexível; 
- Resistência a tráfego de veículos; 
- Excelente resistência química; 
- Pode ser utilizado como revestimento final com bom apelo 
estético; 
- Baixo custo de manutenção. 
 
Propriedades Técnicas: 
 

Total Water Blocker Base Coat 

Propriedade a 25°C Métodos Especificação 

Dureza Shore MAT-022 60 

Peso específico 
MT– 005  

(NBR 5829) 
1,310 ± 0,050 g/cm3 

Sólidos MAT-007 96% ± 2 
Reatividade MAT-008 10 - 20 minutos 

Pot Life MAT-006 45 - 50 minutos 
Livre de pó MAT-024 180 - 200 minutos 

Toque MAT-024 360 - 380 minutos 
Secagem total MAT-024 24 horas 

Cura final MAT-024  7 dias 
Aderência MAT-012 100% 

Total Water Blocker Top  Coat 

Propriedade a 25°C Métodos Especificação 

Dureza Shore MAT-022 89 

Peso específico 
MT– 005 (NBR 

5829) 
1,310 ± 0,050 g/cm3 

Sólidos MAT-007 96% ± 2 
Reatividade MAT-008 10 - 20 minutos 

Pot Life MAT-006 45 - 50 minutos 
Livre de pó MAT-024 180 - 200 minutos 

Toque MAT-024 360 - 380 minutos 
Secagem total MAT-024 24 horas 

Cura final MAT-024 7 dias 
Aderência MAT-012 100% 

 
  
Metodologias de aplicação: 
 
Condições físicas do substrato: 
O substrato deve ter resistência ao arrancamento superior a 
0,6 MPa. A temperatura do substrato deve estar 
compreendida entre 10°C e 45°C e a umidade abaixo de 
5%.  
 
Preparações da superfície: 
 
Preparação primária e Limpeza: 
O substrato deve passar por um processo de abertura de 
poros podendo ser através de: 
Processo mecânico: fresa, jato captivo, politriz, etc... 
O substrato necessita de pontes de reforço de ancoragem, 
tais como: juntas, ralos, canaletas, rodapés, etc... Esses 
reforços constituem-se na abertura de sulcos nos encontros 
ou paralelamente às interferências. 
Após esta etapa, faça uma limpeza para remoção de 
partículas soltas, com um aspirador de pó seguida de uma 
limpeza com pano umedecido com etanol. Outros métodos 
de limpeza podem ser utilizados desde que o resultado final 
seja o mesmo. O substrato deve estar isento de qualquer 
material que possa impedir a perfeita aderência do 
revestimento, tais como óleos, graxas, contaminantes, 
resíduos ácidos ou bases. 
 
Procedimentos Especiais  
Nos encontros de superfícies horizontais e verticais (seção 
de parede, colunas, interferências) deve-se abrir através de 
uma serra de corte um reforço de ancoragem e 
estanqueidade nas transições de plano. Aplique o Total 
Seal Flex (vide literatura) de modo a formar um chanfro de 
45°. 
 
Em ralos, canaletas e dispositivos hidráulicos, efetuar um 
corte paralelamente de dimensões mínimas de 12 mm de 
largura por 12 mm de profundidade o qual deverá ser 
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preenchido com selante Total Seal Flex adentrando nas 
paredes internas da tubulação. 
 
Postes e equipamentos deverão ser apoiados em sapatas 
de altura mínima de 5 cm, efetuar um corte 12 mm de 
largura por 12 mm de profundidade paralelamente ao qual 
deverá ser preenchido com selante Total Seal Flex (vide 
literatura). Aplique o selante de modo a formar um chanfro 
de 45°.  
 
Imprimação  
O primer consiste com a combinação entre Base Coat e 
Total PU DL na proporção máxima de 3% 
 
Preparações do produto 
A mistura do produto, tanto do Base Coat como do Top Coat 
deve ser feita através de equipamento mecânico apropriado, 
tipo misturador dotado com hélice helicoidal. A mistura deve 
ser feita com o equipamento em rotação e seguindo a 
seguinte ordem: Componente A (pré-agitado), Componente 
B, até sua perfeita homogeneização. 
 
Aplicação:  
 
Total Water Blocker pode ser aplicado usando diferentes 
métodos, dependendo do nível de tráfego ao qual o sistema 
estará exposto.  
 
Total Water Blocker Base Coat: 
Adicione 3% de Total PU DL no componente A estará 
formado o Base Coat. 
Com o uso de um rodo de neoprene espalhe o produto por 
toda a superfície homogeneamente e sequencialmente; 
utilize um rolo de lã para nivelar o produto, atentando-se ao 
nível de acabamento, respeitando rigorosamente o consumo 
estipulado de acordo com o tráfego existente.  
 
Total Water Bocker Top Coat: 
Após um período de 24 horas da primeira etapa, aplique 
Top Coat, sobre o material úmido, aspergir o Composto de 
Quartzo em toda a superfície homogeneamente. 
 
Após um período de 24 horas, retire o excesso do Composto 
de Quartzo, através do processo de varredura ou de um 
aspirador. Após a remoção das partículas soltas inicia-se a 
aplicação da camada final de Top Coat com um rodo de 
neoprene espalhando o produto por toda a superfície 
homogeneamente e sequencialmente, utilize um rolo de lã 
para nivelar o produto. 
 
Total Tinta PU Advanced: 
O Sistema de impermeabilização Total Water Blocker com 
o decorrer do tempo apresenta em sua película um 
amarelamento, porém, não afetando a suas características 
físicas e químicas. 
 
Caso seja necessário manter a tonalidade do sistema de 
impermeabilização, deverá ser aplicado Total Tinta PU 
Advanced. 

A aplicação do produto deve ser feita entre 20 horas e 24 
horas após a aplicação da camada de Top Coat, com um 
rolo de lã (cerdas de 5 mm) próprio para aplicação de 
resinas. Espalhe o produto por toda a superfície, efetuando 
passagens sucessivas até o total alastramento e perfeito 
acabamento, importante que o sentido de rolagem deve ser 
padronizado. Sugerimos no mínimo duas demãos. 
Total Tinta PU Advanced também pode ser aplicada com 
equipamento Airless. 
 
Consumo: 

PRODUTO TRÁFEGO 
LEVE  

TRÁFEGO 
PESADO  

Total Water Blocker Base Coat 0,450 kg/m2 0,600 kg/m2 
Total Water Blocker Top Coat 0,800 kg/m2 1,200 kg/m2 

Quartzo 1,500 kg/m2 3,500 kg/m2 
Total Tinta PU Advanced  0,260 kg/m2 0,350 kg/m2 

 
Embalagens: 
 
Total Water Blocker Base Coat – cj de 6 kg e 18 kg; 
Total Water Blocker Top Coat – cj de 6 kg e 18 kg; 
Composto de Quartzo – saco de 20 kg; 
Total Tinta PU Advanced – cj de 4 kg; 
 
Armazenamento: 
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, 
sobre paletes e em temperatura inferior a 30°C. 
 
Validade: 
Devidamente armazenado nas embalagens originais 
invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 6 
meses a partir da data de fabricação. 
 
Precauções: 
Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem 
imediata. 
Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento 
médico. 
 
EPI’s: 
Essencialmente necessário à utilização de EPIs adequados 
para aplicação do produto como: 
Óculos de Segurança; 
Luvas; 
 
Ficha FISPQ:  
Consulte em nosso site www.totalrevestimentos.  
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