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recupera rodapé quartzolit 
argamassa polimérica para impermeabilização de rodapé 
 
 
1. Descrição:  

 
O recupera rodapé quartzolit é uma argamassa polimérica indicada para impermeabilização de 
rodapés podendo ser utilizada como argamassa de acabamento ou receber pintura. Pode ser 
aplicado diretamente sobre o reboco íntegro danificado. 

 
2. Usos: 

 
 Indicado para paredes internas e externas com umidade no rodapé 

 

 
3. Vantagens: 

 
 Barra a umidade 

 Pode ser aplicado em áreas internas e externas 

 Fácil de aplicar 

 Recupera rodapés comprometidos pelo mofo e o bolor 

 Possui acabamento fino 

 Pode receber pintura 

 

4. Instruções de uso: 

 
4.1. Preparo do substrato: 

 
Remova as partículas (pintura, textura, reboco) soltas da parede, até atingir uma superfície firme e 
adequada para receber o recupera rodapé quartzolit. 
 
 Preparo do produto: 
 
Em um recipiente limpo adicionar 3 L de água limpa e adicionar aos poucos 12 kg (peso total da 
embalagem) do recupera rodapé quartzolit, misturando manualmente com o auxílio de uma colher de 
pedreiro, espátula ou mecanicamente com hélice acoplada em furadeira por 3 a 5 minutos, até obter 
uma mistura homogênea. Aplicar o produto em até 1 hora após a mistura. Importante: o tempo de 
aplicação de 1 hora pode variar de acordo com as condições climáticas no momento da aplicação.  

 
4.2. Aplicação: 

 
Umedeça a superfície utilizando uma brocha ou trincha com água limpa, o recupera rodapé quartzolit 
pode ser aplicado com desempenadeira metálica em até 2 camadas, com intervalo de 3 horas. Deve ser 
aplicado entre o piso e a parede com altura de até 1,30m. Lixe para dar acabamento, aguardando 2h 
após aplicação da última camada. A liberação para pintura é após 48 horas.  
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Obs. Não aplique demãos muito espessas (acima de 5mm), pode ocasionar a secagem parcial, mantendo 
o interior da aplicação no estado fresco podendo afetar a perda de desempenho do produto, causar 
bolhas no acabamento e aumentar o período de secagem. 
Em caso de sol intenso, prever cobertura para aplicação e promover hidratação por até 3 dias (mínimo). 
 
5. Limitações: 

 
 Não aplique sobre tintas 
 Não aplique sobre betume (asfalto) 
 Não misture quantidades diferentes da indicada. 
 Não aplique sobre substrato com degradação. Para rebocos comprometidos com sinais de 

esfarelamento, recomenda-se aplicar previamente antiumidade quartzolit. 
 Quando aplicado em paredes externas deverá receber acabamento de pintura para evitar 

manchas 

 
6. Propriedades e características: 
 

Cor Branco  

Densidade 1,25g/cm³ 

Composição básica Cimento 

Validade 12 meses 

Consumo teórico aproximado mínimo 3 kg/m² 

Camadas permitidas de 1 a 2 

Água para diluição  3L / embalagem 

Tempo de aplicação (em aberto) 50 a 60 minutos (20 a 25ºC) 
Quanto maior a temperatura, menor o tempo de aplicação 

Liberação para Pintura 2 dias 

Secagem para Acabamento 2h 

 
7. Rendimento aproximado: 
 
recupera rodapé quartzolit 12kg rende 4 m² (considerar consumo aproximado de 3kg/m²). 
 
Recomendações de Segurança: 

 
Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Mantenha a embalagem sempre fechada quando não 
estiver em uso. É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de proteção individual) como luvas, botas 
e óculos de proteção. Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 
minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e 
leve a embalagem. Em caso de inalação remover para ambiente fresco e ventilado. Não utilize a 
embalagem para outra finalidade que não seja a homeneização do produto. 
 
8. Fornecimento e armazenagem: 
 
recupera rodapé quartzolit está disponível em balde de 12kg. Mantendo em local seco, ventilado sobre 
estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 3 baldes de altura, em sua embalagem original 
lacrada com validade de 12 meses, a partir da data de fabricação. 
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IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 
da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como 
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições 
climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em 
função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
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