
Texpren Preto 
 

- Emulsão elastomérica para impermeabilização de 
áreas frias e coberturas  

 

- TEXPREN PRETO forma uma membrana flexível, impermeável e de 
excelente durabilidade.  

 

Características:  TEXPREN PRETO é um impermeabilizante sintético, 
apresentado sob  forma pastosa, composto à base de asfaltos 
emulsionados com elastômeros que permitem a flexibilidade do produto 
para a moldagem no local, sendo fornecido pronto para o uso. 
 

TEXPREN PRETO é de fácil aplicação e apresenta as seguintes 
propriedades:  

- forma um revestimento elástico, impermeável e resistente às 
intempéries.  

- aplicado a frio e com excelente aderência aos substratos de 
cimento. - permite a obtenção de um lençol monolítico, sem 
emendas, de boa flexibilidade e durabilidade.  

- proporciona a confecção de uma membrana no local com grande 
resistência as dilatações provocadas por alterações climáticas.  

Emprego:  TEXPREN PRETO é indicado na impermeabilização de: 
terraços, marquises, calhas, coberturas, pisos de banheiro e áreas 
de serviço, cortinas de concreto.  

Modo de usar:  

1. Preparo da superfície: a superfície a ser revestida 
deverá estar limpa, sem falhas e materiais 
desagregados, obedecer um caimento mínimo de  

1% em direção aos coletores, perfeitamente regularizada 
com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3. 
Cantos e arestas devem ser arredondados, com raio mínimo 
de 3cm.  



2. Aplicação: TEXPREN PRETO é oferecido pronto para uso, 
devendo ser aplicado com o auxílio de rolo ou trincha. A 
primeira demão é constituída por uma solução de 
TEXPREN PRETO diluído em água na proporção de 1:1 em 
volume. As demãos seguintes serão do material puro. Em 
áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões 
(maior que 50 m²); colocar após a primeira demão a tela de 
poliéster (tecido de reforço), aguardando um intervalo para 
a secagem do produto, servindo para estruturar a película 
de TEXPREN PRETO, aumentando assim a resistência a 
tração do filme. 

 
3. Acabamento: Superfícies expostas: quando a superfície 

de membrana impermeabilizante ficar exposta às 
intempéries, recomendamos a aplicação de uma 
pintura refletiva dos raios solares utilizando TEXPREN 
Branco.  

 

Consumo:  o consumo médio é de 500g por metro quadrado, por demão. 
Recomendamos de 5-12 demãos dependendo do tipo de superfície e da 
metragem da superfície a ser impermeabilizada. 
 

Recomendações:   Mexer o TEXPREN antes de usar. Não aplicar o 
TEXPREN em dias chuvosos. O armazenamento deverá ser em lugar 
seco e arejado e longe das crianças e fontes do calor. Em caso de 
contato com os olhos e a pele, lave com água em abundância. Se 
ingerido provoque vômito e consulte um médico.  

Apresentação: 18kg e Tonéis de 200kg  
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