
 

EVERFAST HYDROEXPRESS 
 

 
CIMENTO HIDRÁULICO DE ESTANQUECIDADE E DE SECAGEM RÁPIDA, PRONTA A SER 

ADICIONADO AGUA PARA MOLDAGENS, SELAGENS E INTERVENÇÕES RÁPIDAS 
 
 
 
DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
EVERFAST HYDROEXPRESS está destinado para estancar, instantaneamente, as fracas ou fortes 
infiltrações de água. EVERFAST HYDROEXPRESS é também utilizado para reproduções, selagens e 
todas as intervenções rápidas. 
 
EVERFAST HYDROEXPRESS é um pó composto de cimento, de ligantes hidráulicos e aditivos. Não é 
tóxico e não é agressivo. 
 
EVERFAST HYDROEXPRESS endurece em poucos segundos (mesmo submerso) e aumenta 
ligeiramente de volume. Resistindo a pressões muito altas, EVERFAST HYDROEXPRESS pode ser 
utilizado em condições extremas. 
 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO  
 

- Infiltrações de água em subsolos (caves, parques de estacionamento, fossas de garagens e de 
elevadores, etc.); 

- Estanquicidade e selagem de ligações de colectores; 
- Fissuras em silos; 
- Porosidade nas fundações;   
- Juntas de dilatação; 
- Fugas em reservatórios de água, etc. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Composição: Cimento, ligantes hidráulicos e aditivos 
Aspecto: Pó 
Cor: Cinzento 
Temperaturas limite de aplicação: +5ºC a +30ºC 
Solubilidade e limpeza dos utensílios: Estado fresco:  com água 
 
 
 
CONSELHOS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 
 
1 - PREPARAÇÃO DOS SUPORTES  
As superfícies a tratar devem estar limpas, sem pó, sem gordura e aderentes. 
 
2- COLOCAÇÃO DOS PRODUTOS E APLICAÇÃO  
Estanquicidade geral: 

1. Picar a superfície a tapar para obter contornos francos e perpendiculares; 
2. Com água, preparar uma aguada com um pouco de EVERFAST HYDROEXPRESS até obter 

uma massa espessa. Aplicar EVERFAST HYDROEXPRESS e manter pressionado durante 30 
segundos até ao endurecimento; 

3. Manter a cobertura húmida e arrefecida durante cerca de 15 minutos; 
4. Em caso de selagens ou obstruções preventivas ( tubagens, etc.), molhar em abundância com      
       água antes da colocação da massa, e depois pressionar ligeiramente o EVERFAST  
 HYDROEXPRESS. 
 

 
 



 
Estanquicidade de juntas entre solo e parede: 

1. Picar e fazer um rego de drenagem de no mínimo de 2 cm de largura e de profundidade; 
2. Tapar em primeiro lugar as zonas submetidas às pressões mais fracas terminando pelas zonas 

submetidas às pressões mais fortes; 
3. No caso de pressões muito fortes, essas devem ser perfeitamente estancadas com EVERFAST 

HYDROEXPRESS realizando um buraco visível.  Se este último é de fraca dimensão, será 
necessário picar para preparar-lhe bons suportes ; 

4. Se o buraco for de grandes dimensões, aplicar EVERFAST HYDROEXPRESS em várias 
camadas à volta da pressão mais forte; 

5. Preparar em seguida uma “pêra” de argamassa e pressionar fortemente.  
 
Estanquicidade das juntas de dilatação 

1. Parar as fugas com EVERFAST HYDROEXPRESS sem encher as juntas; 
2. Selar na junta com uma vara criando uma concavidade; 
3. Após o EVERFAST HYDROEXPRESS ter secado, retirar a vara e encher a junta com 

EVERFAST SILICONE  B. 
 
4 - CONSUMO 
Conforme o volume a tapar: 2 Kg/litro. 
 
5 - ACABAMENTO  
Revestimento: é aconselhável efectuar um teste prévio (não utilizar pinturas em fase aquosa). 

 
 

PRECAUÇÕES PARTICULARES E SEGURANÇA 
Não trabalhar o EVERFAST HYDROEXPRESS durante a aplicação, para evitar que se quebre a parte 
seca. 
Proceder a várias aplicações quando se trata de superfícies importantes. 

 
 

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
Transporte: ao abrigo de todas as fontes de humidade. 
Armazenamento: em locais secos e embalagens fechadas. 

 
 

COR 
Cinzento. 

 
 

ACONDICIONAMENTO 
Sacos : 25 Kg. 
Baldes: 5 Kg. 

 
 

 
 
 
 

 


