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1. Nome do Produto 

PROOF NEW 8000® 

2. Fabricante / Distribuidor 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                          Site: www.effectus.com.br.  

 

3. Descrição do Produto 

 PROF NEW 8000® é um impermeabilizante mono componente a base de 

resinas elastoméricas em emulsão aquosa, flexível, aplicado a frio em estado 

líquido, que se cura ao meio ambiente, formando uma membrana flexível e 

impermeável à água. 

 Atóxico 

 Não Inflamável 

 

Limitações: 

 Evitar aplicação em bases de cimento não curado;  

 Evitar aplicação durante as horas quentes do dia ou na presença de sol 

intenso, neblina ou geadas. 
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4. Dados Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicação 

 Certifique-se de que a área esteja totalmente seca;  

 Para bases de cimento, executar uma limpeza bem cuidadosa da superfície, 

eliminando poeira, gordura, óleo e partículas não aderentes que possam 

prejudicar o desempenho do produto; 

 Para bases com antigas membranas de betume, remover cuidadosamente a 

escamação anterior; 

 Para bases metálicas, remover mecanicamente a ferrugem. 

 A base a ser aplicada deve ser cuidadosamente limpa e pré-tratada com uma 

camada de PROOF NEW 8000® diluído com água em 50% (PRIMER) 

 Após a cura,  aplicar duas demãos do produto sem diluição, com intervalo de 

24 h cada uma; consumo final =1,300 kg / m2. 

Composição química 
Polimérico acrílico 
modificado  

Estado Físico Líquido / pastoso 

Dureza Shore A 50 + / -5  

Peso específico                             1,30 a 1,34 g/cm3 

Elasticidade  270% 

Camadas prescritas                      02 (duas) 

Consumo por 
camada 0,650 gr / m2 

Consumo total                              1,300 kg / m2 

Espessura 
recomendada             400 micras 

Embalagem Baldes com 20 kilos 

Cores Cinza, branco 

Particularidades                          Contém anti-mofo 

Armazenagem                              
12 meses/ lugar fresco 
seco 

Tempo de cura ao 
tato                

06 horas (a 23° C +/- 3° 
C) 

Tempo de cura total                    
36 horas (a 23°C +/- 
3°C) 

Temperatura de 
Trabalho          5° C a 30° C 

Produto em 
Conformidade Com ABNT 13.321/95 
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6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente 

para os projetos / obras ou representantes regionais. Para mais informações ou 

preço contate-nos. 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para 

impermeabilização de superfícies em geral, e sua GARANTIA: 05 ANOS.  

 

8. Manutenção 

 Áreas previamente tratadas com Proof New 8000®, e que devam ser retratadas 

após algum tempo, deverão ser limpas com água e devidamente secas, para 

que haja aderência da nova película de retratamento. 

 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 

8890 ou E-mail: vendas@effectus.com.br.  
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