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EVERFAST E.I.F. FONDATION 
 

Emulsão de betume semi-fluida pronta a usar, destinadas as impregnações a frio antes da colocação de complexos de 
impermeabilização e a protecção de materiais enterrados 

      
 
DEFINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
EVERFAST E.I.F. FONDATION  é uma emulsão de impregnação a frio para impermeabilização e protecção. 
EVERFAST E.I.F. FONDATION é a base de emulsão de betume com estrutura alvéolada e isenta de cargas. 
EVERFAST E.I.F. FONDATION existe em versão “hiver” (inverno) que contem um anti-gelo. 
    
DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO 
 
EVERFAST E.I.F. FONDATION é uma emulsão semi-fluida pronta a usar, destinadas as impregnações a frio antes da colocação de 
complexos de estanquecidades e a protecção dos materiais enterrados (fundações, tubagens em amianto-cimento, etc.). 
EVERFAST E.I.F. FONDATION é ligeiramente tixotropo para facilitar sua utilização, e evitar a sujidade por derrame. 
A textura de EVERFAST E.I.F. FONDATION faz com que penetre facilmente nos suportes porosos. Esta característica aumenta as 
suas qualidades de protecção e sua aderência, ao contrário dos produtos que só deixam uma película superficial e que, podem “pelar” 
sem assegurar uma real protecção do material tratado. 
 
 EVERFAST E.I.F. FONDATION é pronto a usar e aplica-se a pistola, escova ou rolo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Composição :  Emulsão de betume 

Aspecto: Ligeiramente pastoso 

Cor: Preto (fresco o produto é castanho) 

Consistência  :  Semi-fluido 

Extracto seco: 42% 

Densidade: 1 

PH: 9 

Viscosidade: Produto tixotropo 

Poder de cobertura: Muito bom 

Tempo de secagem: Suporte poroso 30 minutos aproximadamente e sobre suporte fechado 
aproximadamente 1 a 2 horas 

Temperaturas limites de aplicação: + 5°C a + 45°C 

Limite de temperatura de serviço: -40°C a + 90°C 

Solubilidade e limpeza das ferramentas: Húmido em água fria e seco com solventes petroleiros 

Miscibilidade: Em qualquer proporção com cimento, agregados, pó de cortiça, etc. 

Permeabilidade ao vapor de água: Nula 

Fluência:  Nula a 90°C (isenta de fluência mecânica ou térmica) 

Aderência. Adere perfeitamente sobre todo suporte limpo (13,4 N/cm a + 20°C) 

Resistência: Insensível as variações de temperaturas e resiste aos agentes 
atmosféricos 
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CONSELHOS GERAIS DE UTILIZAÇÃO 
 
1-Preparação dos suportes 
Os suportes (betão, maçonaria, madeira, metais, asfalto betuminoso, etc.) devem estar isentos de lama, poeiras, argila, gorduras, 
ferrugem ou de calamina. 
Humedecer betão e maçonaria antes da camada de impregnação. 
 
2-Modo de aplicação 
Produto pronto a usar, agitar EVERFAST E.I.F. FONDATION  antes de aplicar. 
Assegurar-se da perfeita secagem entre cada camada ( o dedo molhado não se suja ao contacto duma camada seca). 
Ferramentas: escova, rolo ou pistola.  
 
3-Aplicações 
Aplicar em 1 ou 2 camadas evitando os excessos. 
 
4-Consumo 
0,2 a 0,3 litro por m2 ou ainda de 3 a 5 m2 por litro conforme a porosidade do suporte. 
 
5-Acabamento 
Todo sistema de impermeabilização a base de emulsão (betume, acrílico, etc.). 
 
 
PRECAUÇÕES PARTICULARES E SEGURANÇA 
 
Não aplicar com tempo de chuva. Evitar o excesso de camadas e deixar secar bem entre cada camada. Em caso de paragem 
momentânea dos trabalhos, deixar as ferramentas dentro de água. 
Nas embalagens abertas, verter uma ligeira camada de água sobre o produto para evitar a secagem por evaporação. Fechar 
cuidadosamente. Nunca aquecer a emulsão EVERFAST E.I.F. FONDATION.  Verificar a temperatura ambiente para evitar riscos de 
deterioração por causa do gelo. Isento de produtos tóxicos e de solventes, EVERFAST E.I.F. FONDATION não transmite gosto, 
nem odor, nem cor aos produtos em contacto com ele. Não inflamável antes e depois da aplicação. M1 ao fogo, não há risco de 
propagar a chama. 
  
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
 
Transporte: Não sujeito a regulamentação dos transportes. Não teme o transporte ao contrário das emulsões rodoviárias clássicas. 
Armazenamento e conservação: Um ano na embalagem de origem fechada e ao abrigo do gelo. 
EVERFAST E.I.F. FONDATION na sua versão “hiver” (inverno) contem um anti-gelo que o protege até uma temperatura de -15°C. 
 
 
COR 
 
Preto 
 
ACONDICIONAMENTO 
 
Bidão: 220 litros. 
Barris : 30 litros e 10 litros. 
 
 
 
 

 


