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DrPoli ® Linha ELASTRON® - EMULTRON® – 1000 
EMULTRON® 1000, é um produto formulado com asfalto emulsionado com água e polímeros 
especiais. É aplicado a frio e recomendado para impermeabilização e proteção de superfícies de 
concreto contra a umidade. Pode ser usado também em taludes e como proteção para madeira e 
metais. 
APLICAÇÕES: Vigas de baldrame, blocos de fundações, Floreiras e jardineiras em geral. 
MODO DE USAR: Recomenda-se a utilização de EPIs. Mexer bem o produto antes da aplicação. 
O produto está pronto para o uso, porem poderá ser diluído com até 10 % de água caso 
necessário. Aplicar sempre em superfícies limpas, porosas, livre de poeira, graxas, óleos, isenta 
de fissuras ou trincas e absolutamente secas. Não aplicar em dias úmidos. 
Aplicar preferencialmente em duas demãos com brocha ou trincha mantendo um intervalo 
mínimo de 2 horas entre demãos. A secagem total leva aproximadamente 2 horas. 
CONSUMO: São necessários aprox. 0,350 Kg de EMULTRON® 1000 por demão, por metro 
quadrado (a 1ª demão sempre terá um maior consumo que as demais). 
CARACTERÍSTICAS:  
% de sólidos em peso min. 58 % 
Densidade   1,0 
Tempo de secagem  2 horas (intervalo entre demãos) 
Viscosidade, SSF  10 – 70 
Ponto de amolecimento 60º C (resíduo asfáltico) 
Cor    Preta 
 
COMPOSIÇÃO: Asfalto, água e aditivos especiais. 
PRECAUÇÕES: Caso o produto entre em contato com a pele ou olhos, lavar com água 
abundante por 15 min. Em caso de irritação, procure um médico levando a embalagem se 
possível. Caso seja inalado, procure um ambiente ventilado. Caso seja ingerido, não provoque 
vômito. Mantenha longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais. Armazene em 
local fresco, seco e coberto de preferência. 
OBSERVAÇÃO: As informações e orientações fornecidas verbalmente, por escrito ou através de 
testes em laboratório, pela Assistência Técnica, não implicam em qualquer garantia sobre a 
aplicação dos produtos e não significam que seja desnecessário teste prático dos mesmos no 
local da aplicação pretendida. As aplicações e uso dos produtos estão fora do nosso controle e 
são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente ou usuário. 
VALIDADE: 12 meses da data de fabricação na embalagem lacrada. 
Produzido por: CNPJ: 17.140.307/0001-90 
Químico Responsável: Engº Valdir C. Barbosa – CRQ. 09.300.488 IX Reg. 
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