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K11
1. Descrição

Impermeabilizante à base de cimentos especiais, aditivos químicos e minerais, que penetram nos capilares da
estrutura, formando um gel que se cristaliza na presença da água.

Disponível nas versões K11-SR e K11-TA.

2. Características Técnicas

K-11 TA K-11 SR

Aspecto: pó Aspecto: pó

Cor: Cinza Cor: Cinza

Granulometria: (Valor Cumulativo): Granulometria: (Valor Cumulativo):

#30 máx. 1,5 % #30 máx. 1,5 %

#40 máx. 8,0% #40 máx. 8,0%

#50 máx. 15% #50 máx. 15%

#60 máx. 20% #60 máx. 20%

#80 máx. 28 % #80 máx. 28 %

#100 máx. 35 % #100 máx. 35 %

#140 máx. 40 % #140 máx. 40 %

#200 máx. 50% #200 máx. 50%

#325 máx. 90% #325 máx. 90%

3. Utilização
K11 é utilizado em conjunto com o aditivo KZ Acrílico. Juntos formam um sistema impermeabilizante que age
pelo processo de cristalização no interior da estrutura, ideal para áreas não sujeitas a movimentações e fissuras,
tais como:

• Baldrames;

• Paredes em contato com o solo (face interna);

• Laje de pisos apoiadas diretamente no solo;

• Piscinas, caixas d'águas enterradas;

• Estações de tratamento de água (pH >6,0);

• Esgotos domésticos;

• Subsolos com lençol freático não atuante.

4. Instrução de Uso
Preparação da superfície

A estrutura deverá apresentar-se firme, limpa, isenta de pó, graxa, desmoldantes, estruturalmente sã, porosa e
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sem pontas de ferros.

As falhas de concretagem deverão ser escareadas e tratadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3,
amassada com a solução de uma parte de emulsão adesiva KZ Acrílico e uma parte de água.

Observação: em áreas onde as armaduras estiverem comprometidas, deverão ser feitas recuperações das
estruturas, depois da avaliação por técnicos especializados.

Como o K11 age por penetração capilar nos poros da estrutura, se a superfície estiver muito lisa, deixe-a rugosa
mediante a aplicação, com brocha ou trincha, de uma demão de mordente KZ Acrílico preparado da seguinte
forma:

Misture água com emulsão adesiva KZ Acrílico 1:1 (traço em volume). Misture cimento e areia 1:4.

Derrame a água com KZ Acrílico na mistura de cimento e areia, mexendo bem e aplique com trincha ou brocha.

Aguarde a cura por 24 horas.

Abra canaletas em forma de "U", com 2 cm de largura por 1 cm de profundidade, ao redor de ralos e tubulações,
necessárias para a execução da calafetação.

 

Preparação do sistema K11+KZ

Misture 4 volumes de água com 1 volume de emulsão adesiva KZ.

Derrame nesta solução 12 volumes de K11, misturando bem.

Observação: prepare o material em pequenas quantidades, de acordo com sua utilização.

Aplicação do sistema K11+KZ pronto

Sature o substrato com água antes de iniciar o processo de aplicação.

Aplique com trincha a pasta preparada, em 2 ou 3 demãos cruzadas, ou até atingir o consumo necessário.
Aguarde a secagem entre demãos por um período de 3 horas.
As demãos anteriores deverão ser umedecidas.

Aplique o K11 + KZ, inclusive dentro das canaletas, ao redor de ralos e tubulações;
O conjunto impermeabilizante K11 + KZ deverá ser aplicado diretamente sobre a estrutura. Misture
constantemente o produto durante a aplicação. Finalizada a aplicação, aguarde a cura por 48 horas.

Use a massa elástica Evo Stick (Monopol) para calafetar os ralos e tubulações, e, em superfícies submersas,
utilize também o primer próprio.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilizar as
embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure orientação médica, informando sobre o tipo de produto
ingerido.

5. Embalagens

K-11 KZ Acrílico

Caixa com 15 kg Bombona com 5 litros
 

6. Estocagem
O produto K11 tem validade de 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e
ventilado, nas embalagens originais e intactas.
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7. Consumo

K-11 KZ Acrílico

Reservatórios (até 7 MCA) 3 kg/m² (3 demãos) 0,30 kg/m²

Reservatórios (acima de 7 MCA) 4 kg/m² (4 demãos) 0,40 kg/m²

Piscinas, ETAS e ETES e similares: 4 kg/m² 0,60 kg/m²

Baldrames, muros de arrimos, áreas com umidade de terra: 2 kg/m² (2 demãos) 0,20 kg/m²
 

8. Normalização
Atende as exigências NBR-11905.

9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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