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Porquê que a humidade ascendente é um problema  ?
A humidade ascendente está entre as causas 
mais frequentes nos danos existentes em 
alvenarias e rebocos. O resultado pode ser 

Em alvenaria afetada por humidade ascendente, 
a humidade é continuamente transportada para 
cima, através das redes capilares. A água eva-
pora à superfície e mais humidade volta a subir. 
Este processo leva a uma elevada concentração 
de sais à superfície. A maior parte da evaporação 
ocorre entre o topo (seco) e o fundo (parte 
húmida da parede.) 
Nestas áreas há habitualmente fortes danos nas 
paredes.

como é que a humidade ascendente danifica a alvenaria?
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Alteração de cor, redução da capacidade de isolamento 
térmico.

Reboco danificado/ destruído.

Desenvolvimento de musgo, fungos e destruição estrutural.

Existem muitas fontes de água como demon-
strado na imagem anterior. Também as redes 
de canalizações podem ser fontes de água. Se a 
água entra na parede constantemente, também 

a alimentação da rede capilar é constante. A 
água entretanto sobre pela parede contra a 
gravidade, num mecanismo denominado por 
ação capilar. 

De onde vem a água?

Água da chuva

Água salpicada

Humidade dos terrenos

Esgotos

Água dos solos

Condensação

Condensação Capilar

Com o passar do tempo a humidade ascendente 
em combinação com a contaminação de sais 
e/ ou frio pode destruir estruturalmente a 

identificado facilmente por reboco destruído, 
manchas, eflorescências de sais, crescimento de 
micro-organismos e musgos. 

alvenaria. Tendo em conta a redução da vida 
destes edifícios, a humidade ascendente causa 
elevados custos todos os anos. 

Destruição das juntas de alvenaria e estrutura da parede.

destruição do reboco e juntas de alvenaria

Cristalização de sais

Humidade 
Ascendente

Exterior

Superfície do solo

Interior
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para reparar o dano e remover a sua causa.
A fonte dos danos pode não ser sempre a 
humidade ascendente. Outras possibilidades 
são: respingos de água acima de uma bar-
reira horizontal, ação higroscópica ou apenas 
vazamento de rede de tubagens. Se for humi-
dade ascendente, o restauro tem de ter em 
conta o teor de sal e a humidade do material 
de construção . Portanto, é recomendável uma 
análise de sal e humidade. 

Uma parede com danos aparentemente 
atribuídos à humidade ascendente devem ser 
sempre analisados   por um especialista antes 
de realizadas quaisquer medidas de renovação. 
A determinação da causa do dano é sempre 
importante. Informações tais como o tipo de 
dano, as características da construção , assim 
como o conteúdo de sal e de humidade dos 
materiais de construção, todos têm de ser toma-
das em consideração quando se determina como 

O que é a humidade ascendente?

Porquê que a humidade sobe em alvenaria?

Os materiais de construção como tijolos absor-
vem água de uma maneira semelhante a uma 
esponja (ver foto). Isso ocorre porque a alvenaria 
e também o betão contêm pequenos poros. 
Dependendo do diâmetro dos poros, podem 
tranportar para cima água contra a gravidade. 
Poros com um raio entre 10-7 e 10-4 mm mostram 
o transporte de água mais distintivo e são referi-
dos como capilares. Entre 20 % e 50 % dos poros 
dos materiais de construção em betão, tijolo 
e argamassa estão nesta categoria . Os poros 
com um raio inferior a 10-7 mm são chamados 

Tensão de luqiídos interfacial (aderência)

Subida de liquídos em capilares

Tensão superfícial da água (coesão)

micro poros e são demasiado pequenos para 
o transporte de água por capilaridade, assim  
como poros com um raio superior a 10-4 mm são 
demasiado grandes, contendo apenas ar.

Quanto menor for o diâmetro do capilar, maior 
é a pressão capilar e maior a elevação capilar. 
Um capilar com um diâmetro de 1 U m (10-6 
mm), teoricamente, pode criar uma pressão de 
aspiração de 1,5 bar, que corresponde a uma 
elevação capilar de água de aproximadamente 
15 m.

A ascensão capilar é um efeito criado pela tensão superficial de um líquido (coesão) e a tensão 
interfacial (adesão) entre o líquido e a superfície sólida. Geralmente um líquido tem tendência a 
espalhar quando entra em contacto com uma superfície. Por outro lado, líquidos como a água têm 
uma tensão superficial. Estas duas forças em conjunto, levam ao efeito de subida da água num tubo 
estreito (ver desenho) .

O quê que os sais têm a ver com a humidade ascendente? 
Geralmente a água que é transportado para 
dentro e através de uma parede, contém sais. 
Estes sais podem ter diferentes fontes:

• Os sais estão presentes no solo. Podem ser 
dissolvidos na água ou humidade do solo e pode, 
então, ser transportada com a água do solo para 
a parede.
• Os sais estão presentes no próprio tijolo. 
Estes sais podem ser dissolvidos pela humidade 
ascendente ao passar na alvenaria.
• Sais têm outras fontes, como degelo sal, 
fertilizantes ou fezes que são transportados 
pela água da chuva, salpicos de água ou águas 
subterrâneas.

Quando água contendo sal se evapora na 
superfície da parede, o sal permanece na 
parede ou na sua superfície, o que leva a um 
aumento da sua concentração. O sal cristaliza 
na superfície ou nos poros do material de que é 
feita a parede ou o revestimento. Este processo 
é caracterizado pelo crescimento dirigido, um 
aumento no volume e alta resistência dos 
cristais. Quando cristais de sal se acumulam nos 
poros durante um longo período de tempo, a 
pressão de cristalização aumenta. Isto conduz 
à destruição do poro. Quando este processo 
tem uma acumulação suficientemente longa, a 
superfície torna-se frágil e começa a cair.

Processo de cristalização destrutivo

O gelo/geada tem um efeito muito semelhante. 
Os cristais de gelo que se formam, quando uma 
determinada quantidade de água congela, 
têm um volume muito maior do que a mesma 

Humidade 
Ascendente Superfície 

Danificada Cristais de sal à superfície

quantidade de água líquida. Se a água congelar 
nos poros, os cristais de gelo crescem e causam 
uma elevada pressão e que pode levar à destruição 
do material de construção.

Exemplo de humidade ascendente
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Como se pode parar a humidade ascendente?
Há duas formas fundamentais para parar a 
humidade ascendente: Bloquear os capilares 
ativos ou hidrofugar as suas superfícies. 
Hidrofugar a superfície de um poro significa 
modificar a superfície de modo a que esta se 
torna repelente à água (hidrófuga). Assim, 
a acção de capilaridade dos poros que é 

O Sistema de Ângulo Sucção KÖSTER patenteado 
é o resultado de décadas de experiência no 
combate à humidade ascendente, envolvendo 
uma extensa pesquisa e desenvolvimento pela 
KÖSTER BAUCHEMIE AG. A barreira horizontal 
é instalada unicamente por meio da utilização 

Estreitar/ bloquear o capilar, formando um filme elástico no 
seu interior

Hidrofugar : Tornar um material repelente à água   

interrompida. 
O bloqueio de um poro significa encher os poros 
total ou parcialmente, a fim de parar o trans-
porte de água. É crucial fazer entrar material 
suficiente no poro para que o diâmetro do poro 
seja estreitado o suficiente para a acção capilar 
não ser mais possível. 

O KÖSTER Crisin 76 Concentrate pára a humi-
dade ascendente, segundo três efeitos: alinha 
os capilares com uma película repelente de 
água, depois estreita de tal forma o poro que a 
ação capilar se torna impossível. Finalmente, o 
KÖSTER Crisin 76 Concentrate cura formarndo 
uma membrana ao longo do diâmetro total do 
tubo capilar .

Estes efeitos combinados asseguram que o 
KÖSTER Crisin 76 Concentrate trabalha o tempo 
todo, independentemente da estrutura de poros, 

sal ou humidade. Os primeiros edifícios foram 
tratados há mais de 30 anos atrás, com KÖSTER 
Crisin 76 e as barreiras horizontais ainda estão 
intactas e a funcionar a 100%. KÖSTER Crisin 76 
Concentrate não é solúvel em água, e a sua baixa 
densidade permite entrar em todos os capilares, 
mesmo os mais pequenos. 

Devido ao seu efeito hidrofóbico, o processo de 
secagem na parede começa imediatamente , 
criando uma barreira horizontal activa, logo que 
o material tenha sido instalado .

de capilaridade que é em si a causa para a 
humidade ascendente. Assim, a ascensão capilar 
é parada com a ajuda de sua causa.
O sistema consiste no garrafa de resina de 
KÖSTER Crisin 76, os KÖSTER Capillary Rods e os 
KÖSTER Suction Angle.

KÖSTER Crisin 76 
Concentrate

KÖSTER Capillary Rods KÖSTER Suction Angle

O KÖSTER Capillary Rod age como um pavio, em 
que uma extremidade é inserida na parede e a 
outra extremidade no KÖSTER Suction Angle. A 

partir daí o líquido de injecção entra na parede. 
Os KÖSTER Capilar Rods estão disponíveis em 45 
ou 90 cm de comprimento.

Esta é uma vantagem crucial não apenas ao 
instalar barreiras horizontais em tijolos ocos, 
tijolos perfurados verticalmente ou alvenaria 
velha e partida, mas também para todas as 
outras condições. O método permite um fácil 

controlo da distribuição do material de injecção 
na parede. Ele também dá segurança no cálculo 
dos custos para a instalação de uma barreira 
horizontal uma que a quantidade de material 
necessária pode ser facilmente determinada.

* Sob a condição de ser aplciado por um aplicador certificado. 

• adequado, mesmo em casos de alto teor de 
humidade até 95%
• adequado, mesmo em casos de alto teor de sal
• adequado para a maioria dos tipos de sais 
(sulfatos , nitratos , cloretos)
• isento de solventes
• o substrato tratado não necessita de ser alcalino 
para o material a reagir
• sem secagem anterior ou posterior da parede 
necessária, mesmo em caso de elevados teores de 
humidade
• não pode ser diluído na água / não é solúvel em 
água
• resistente contra a maioria das substâncias agres-
sivas comuns que são encontrados em alvenaria , 
tais como ácidos, álcalis e sais
• reação rápida , eficaz imediatamente
• feita a partir de matérias-primas renováveis

• não biodegradável
• não causa ou promove a corrosão de armaduras 
de aço
• densidade (0,91 g / cm3) ; penetra profundamente 
nos capilares de menores dimensões nos materiais 
de construção
• o material curado desenvolve uma barreira 
horizontal elástica
• pode ser aplicado a tijolo perfurado e rachado ou 
alvenaria oca sem a necessidade de preencher os 
vazios previamente
• sem injeção subsequente necessária, uma 
instalação em pouco tempo, sucesso garantido
• sistema patenteado
• fácil instalação, a perfuração horizontal
• o princípio de ação do material tem provas reais 
de eficácia há mais de 30 anos
• 10 anos de garantia *

Vantagens do KÖSTER Crisin 76 Concentrate

O KÖSTER Crisin 76 Concentrate équimicamente neutro e não causa eflorescências. Além disso, é resistente 
contra a maioria das substâncias agressivas comuns que são encontradas em alvenaria e tijolos como 
ácidos diluídos e álcalis.
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Instalar as garrafas de resina KÖSTER Crisin 76 Concentrate.

Instalar os KÖSTER Capillary Rods deixando 7 cm fora da 
parede 

Como aplicar o KÖSTER Crisin 76 Concentrate
• Remover o reboco e quaisquer materiais soltos 
completamente da parede.
• Faça os furos a uma distância adequada (ver 
tabela). O comprimento do furo é a espessura da 
parede de menos de 5 cm. Limpar as perfurações, 
de preferência com o ar pressurizado, a fim de 
remover a poeira.
• Depois disso, o KÖSTER Capillary Rod é cortado 
para o comprimento requerido (profundidade do 
furo de sondagem + 7 cm) e inserido dentro da 
perfuração.
• Em seguida, é instalado o KÖSTER Suction 
Angle. Em seguida, instalar o cartucho cheio 

2.

Alvenaria de 1750, com reboco danificado por elevado teor 
de humidade e sais de séculos de acumulação. 

Instalação

As imagens seguintes demonstram o processo de aplicação do KÖSTER Crisin 76 Concentrate num 
edifício histórico.

1.

Efectuar os furos onde se deseja instalar a barreira (espessura 
da parede de 45 cm) a um profundidade de 40 cm.

Limpar a sujidade dos buracos com ar comprimido 

4.3.

6.5.

Instalar os KÖSTER Suction Angles para que o KÖSTER 
Capillary Rods atinjam a câmara de recolha de resina dos 
KÖSTER Suction Angles.

• Uma vez que o cartucho de resina fica vazio, 
podem ser retirados. As garrafas e os ângulos 
de sucção podem ser reutilizados.

• Após a instalação do KÖSTER Crisin 76 
Concentrate os orifícios podem ser fechados 

7. 8.

Com a nova versão concentrada não é mais necessário 
pré-molhar os condutores capilares. 

A injeção sem pressão do KÖSTER Crisin 76 Concentrate na 
parede inicia imediatamente após a sua instalação. 

com KÖSTER Crisin 76 sob o KÖSTER Suction 
Angle. O KÖSTER Crisin 76 é libertado para 
dentro da câmara de sucção do KÖSTER Suction 
Angle, onde o líquido é absorvido pela KÖSTER 
Capillary Rod e transportado para o interior da 
parede. A resina só é libertada para a parede 
onde o KÖSTER Capillary Rod tem contato 
com a rede capilar. Nos lugares onde o KÖSTER 
Capillary Rod não têm contato com a rede 
capilar  - como rachaduras e vazios em alvenaria 
ou estrutura oca do tijolo - nenhum líquido de 
injecção é libertado e, portanto, nenhum líquido 
de injecção é perdido em fendas ou vazios, 
atuando apenas onde é necessário. 

com KÖSTER KB-Fix 5. O KÖSTER Capillary Rods 
fica dentro do buraco. 

• Idealmente deve ser aplicada um reboco 
especial  KÖSTER Restoration Plaster.  

O consumo depende da espessura da parede. Na tabela seguinte podem verificar-se os consumos e 
fazer os cálculos com exactidão. 

Espessura total ø dos buracos buracos por Distância entre buracos  Garrafas por Garrafas por     Consumo máximo   
   da parede  metro (horizontal) buraco metro de capillary rod
      (45 cm)          (90 cm)

[mm] [cm] [unidade] [máximo de peças por m]

  14 8 12,5  1 8  8                   4 

  14 10 10 1 10 12                    6

  14 12 8,5 1 12 17                   9

  14 14 7 1 14 23                  12

  14 16 6,5 1 16 30                  15

até 40,0 cm

até 30,0 cm                                                Se necessário aplicar menos garrafas de acordo com a proporção indicada nos seguintes

até 50,0 cm

até 60,0 cm

até 70,0 cm

até 80,0 cm

KÖSTER Capillary Rod

KÖSTER Crisin® 76

5 cm

KÖSTER Suction Angle

[unidade]
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Com que rapidez o KÖSTER Crisin 76 é ativado?

Os cartuchos KÖSTER Crisin 76 Concentrado 
esvaziam entre 24 horas e um máximo 
de 7 dias depois de terem sido instalados. 
Após este periodo a barreira horizontal foi 
instalada com sucesso. Devido às caracte-
rísticas hidrófobas de KÖSTER Crisin 76 
Concentrado, a redução do aumento de 
humidade é iniciada imediatamente 
após a instalação. A barreira 
horizontal torna-se plena-
mente eficaz no tempo 
de cura da resina que 
pode levar até 10 dias. 
Durante este período, 
a alvenaria já começa 
a secar. O tempo de 
secagem depende, 
principalmente, do 
teor de humidade e a 
espessura das paredes. 

Muitas vezes a alvenaria castigada pela 
humidade ascendente contém altas 
concentrações de sal. Portanto, durante 
as primeiras semanas de secagem após 

a instalação de uma barreira horizon-
tal, os sais podem difundir para a 
superfície, causando eflorescências 

de sal. Isso faz parte do processo 
de secagem. A eflorescência 

pode ser removido mecan-
icamente (não usar 

água). Recomenda-se 
aplicar KÖSTER 
Restoration Plaster 
após a aplicação 
de KÖSTER Crisin 
76 Concentrado 
evitando assim 
quaisquer efeitos de 

eflorescência de sal.

O sistema perfeito: KÖSTER Crisin 76 Concentrate e a  
KÖSTER Restoration Plaster com certificação WTA.
Os rebocos KÖSTER Restoration Plaster são 
especialmente concebidos para o restauro da 
alvenaria com alto teor de sal e humidade. 
Quando a humidade ascendente é parada 
com KÖSTER Crisin 76, a aplicação de reboco 
especial ajuda a secar a parede e absorve os 
sais restantes. Os rebocos KÖSTER resistem a 
condições de humidade elevadas, uma vez que 
não contêm cal ou gesso. São abertos à difusão 
de vapor de água e ajudam a criar um clima 

Remover reboco contaminado. 
Remove old plaster. Reparar 
a parede com KÖSTER Repair 
Mortar. Aplicar KÖSTER Polysil  TG 
500 na superfície para bloquear 
os sais e endurecer a superfície.

Após 30 minutos aplicar o 
chapisco para garantir uma 
excelente aderência dos 
KÖSTER Restoration Plaster.

Aplicar KÖSTER Restoration 
Plaster no chapisco curado 
com talocha ou por projecção 
com KÖSTER Variojet.

AAproximadamente depois 
de 60 minutos, alisar a 
superfície manualmente. 

Instalação

KÖSTER Restoration Plaster

Paredes interiores restauradas com KÖSTER Restoration Plaster 2 White.

ambiente saudável e confortável. Não são 
afetados por teores elevados de sais e impedem 
a sua difusão para a superfície. Aplicar primário 
KÖSTER Polysil TG 500 para reforçar o substrato 
e reduzir a mobilidade das moléculas de sal. Os 
KÖSTER Restoration Plaster estão disponíveis em 
cinza ou branco. Em edifícios históricos podem 
ser usados   como solução decorativa, mesmo sem 
pintura. Eles são adequados para uso interior e 
exterior porque são 100% impermeáveis. 

A cristalização dos sais é efectuada nos poros das 
KÖSTER Restoration Plaster, logo não causam 
qualquer dano visível. 
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Como funciona a barreira horizontal em combinação 
com a impermeabilização positiva ou negativa?
Impermeabilização subsequente normalmente 
inclui diversas medidas, tais como a instalação 
de área de impermeabilização para paredes e 
pisos e a instalação de uma barreira horizontal 

dentro da alvenaria. A instalação de uma 
barreira horizontal é um elemento fundamental 
em qualquer projeto de restauro ao nível da 
impermeabilização.

O lado esquerdo do desenho mostra a solução 
com impermeabilização do lado positivo. Exige 
que o solo sobre o exterior da parede do seja 
escavado e a impermeabilização instalada no 
lado de fora da parede. A vantagem é que a 
parede fica seca após a instalação da impermea-
bilização. Esta solução pode ser implementada 
usando o sistema de KÖSTER Deuxan. Neste 
caso, a barreira horizontal com KÖSTER Crisin 
76 é colocada o mais baixo possível. O efeito da 
barreira horizontal aqui é para assegurar que 
a humidade não possa elevar-se a partir das 
fundações para a parede de alvenaria.

O lado direito mostra impermeabilização lado 
negativo. É geralmente a forma mais económica 
e mais rápida porque é realizada a partir do 
interior. O KÖSTER KD-System juntamente com o 
KÖSTER NB 1 Grey é a escolha perfeita para uma 
tal solução. A barreira horizontal com KÖSTER 
Crisin 76 Concentrate é colocado 30 cm acima do 
nível do solo. A camada de impermeabilização 
no interior da parede assegura que nenhuma 
água pode penetrar na cave. O efeito da barreira 
horizontal, neste caso, é o de assegurar que a 
humidade não pode subir para os membros 
constução mais acima.

Injeção com ou sem pressão?
Geralmente, as barreiras horizontais são insta-
ladas com sistemas de injecção de alta pressão 
ou sem pressão. Injeção de alta pressão requer a 
utilização de portos de injeção ou os chamados 
“packers” , que são fixados nos furos. Com uma 
bomba de injecção de alta pressão, um material 
adequado é então injectado na parede através 
destes pontos. Com este método, o material 
de injecção possa ser aplicado de forma muito 
rápida. Neste método se a alvenaria contém 

• O método de injeção sem pressão KÖSTER com 
KÖSTER Crisin 76 Concentrado em contraste 
utiliza capilaridade da parede. A solução é 
injectada utilizando a fonte do problema. 
Vantagens de injecção sem pressão são:

• O líquido injectado é transportado de forma 
eficaz para os capilares, que são parte do 
mecanismo que faz com que a humidade 
ascenda pela parede. Nenhum material fica 

perdido em fendas ou vazios.
• A quantidade de material que é injectado na 

alvenaria é facilmente controlada. A injecção 
com pressão não permite tal controlo da 
quantidade de material injectado.

• Evita danos na alvenaria e alterações 
estéticas muito acentuadas. 

Instalação horizontal ou inclinada?
Com o Sistema KÖSTER Suction Angle, os furos 
são posicionados na horizontal. A vantagem 
óbvia sobre perfuração diagonal é que, com o 
posicionamento horizontal o comprimento dos 
furos de sondagem é consideravelmente inferior. 
É também mais fácil de calcular o comprimento 
necessário dos furos (espessura da parede de 

menos de 5 cm). Um problema adicional de 
perfuração diagonal é que a barreira instalada 
tem diferentes níveis na parte de dentro e do lado 
de fora. Isto é devido ao ângulo dos furos e é ilus-
trado nas imagens seguintes . O resultado prático 
disso pode ser que a humidade ainda pode passar 
por cima ou por baixo da barreira instalada.

O sistema colocado na horizontal, em contraste com o mesmo nível de altura de ambos os lados da 
parede e, assim, pode ser correctamente posicionado.

KÖSTER NB 1 Grey

Waterproofing layer with 
KÖSTER Deuxan

Protection layer with 
KÖSTER Protection 
and Drainage Sheet 3-400

Fillet with KÖSTER 
Repair Mortar

Break Edges

Drainage

KÖSTER Restoration 
Plaster 2 White

Horizontal barrier with
KÖSTER Crisin 76 Concentrate

Waterproofing layer with 
KÖSTER Deuxan 2C

Gliding layer
Protection layer

Horizontal barrier with
KÖSTER Crisin 76 Concentrate

Protection layer

Gliding layer

Waterproofing layer 
with KÖSTER NB 1 Grey

Waterproofing layer with 
KÖSTER NB 1 Grey and / or 
KÖSTER KD System

KÖSTER Restoration 
Plaster 2 White

KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER Polysil TG 500

Injeção sem pressãoInjeção com pressão

muito
baixomuito 

alto correcto

vazios ou falhas, o material à pressão vai 
encher esses vazios rapidamente, perdendo-se 
o material. Para evitar este desperdício, os furos 
podem ser injectados com uma suspensão a 
fim de preencher os espaços vazios e fissuras na 
alvenaria, mas não se torna necessário porque o 
Crisin 76 só atua nos capilares ativos.
Além disto, com injeção com pressão muito 
elevada, os capilares mais finos podem nunca 
podem ser preenchidos.
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Como pode o KÖSTER Crisin 76 Concentrate ser injetado 
numa parede saturada com água? 
Um poro cheio de água não é como uma 
garrafa, mas mais como um tubo. Portanto, 
mesmo uma parede altamente saturada pode 
ser tratado com KÖSTER Crisin 76. A água flui 
continuamente através do sistema capilar de 
baixo para cima. Quando o KÖSTER Crisin 76 
está instalado, as substâncias activas usam 
este mesmo mecanismo de transporte para o 
introduzir nos mais finos capilares. Com o seu 
efeito hidrófico, que interrompe o fluxo de água 
da parte inferior e penetra profundamente na 

estrutura de poros. O KÖSTER Crisin 76 é um 
material de injecção é insolúvel em água e não 
corre o risco de ser diluído na água que já está 
presente na alvenaria. Quando um material 
injectado pode ser diluído, deixa de funcionar 
corretamente. O KÖSTER Crisin 76 cura e desen-
volve as suas funcionalidades mesmo quando a 
parede está completamente saturada com água. 
KÖSTER Crisin 76 não requer nenhuma secagem 
mecânica prévia ou posterior da parede para se 
tornar eficaz .

Porquê que a composição química do KÖSTER Crisin 76 
Concentrate é tão importante ao nível dos sais?
O fluxo de água que é transportada como 
humidade ascendente através dos materiais de 
construção porosos, muitas vezes contêm sais 
dissolvidos. Os sais são quimicamente activos, 
portanto, é muito importante que a reacção do 
material de injecção não seja influenciado por 
sais. Devido à sua combinação única de ingre-

dientes activos, o KÖSTER Crisin 76 Concentrate 
permanece totalmente inalterado por teores 
elevados de sal do substrato. Devido ao facto 
de KÖSTER Crisin 76 Concentrate não ser uma 
emulsão, os ingredientes não floculam quando 
entram em contacto com sais, mas permanecem 
totalmente eficaz.

Como é que o KÖSTER Crisin 76 Concentrate penetra tão 
profundamente no substrato?
Uma barreira horizontal liquida deve penetrar 
profundamente no sistema capilar de uma 
alvenaria, afim de funcionar adequadamente. 
Para este propósito, é necessário um líquido de 
muito baixa viscosidade. A fim de conseguir 
uma penetração generalizada das paredes dos 
capilares, o material injectado tem que possuir 
uma baixa tensão superficial. O KÖSTER Crisin 

76 Concentrate é um líquido à base de resina 
com uma viscosidade muito baixa. Devido à sua 
baixa tensão superficial, é capaz de penetrar 
profundamente na estrutura de poros do mate-
rial de construção. Além disto, o KÖSTER Crisin 
76 Concentrate contém aditivos especiais que 
promovem a sua penetração nos materiais de 
construção.

KÖSTER Crisin 76 Concentrate não se dilui em água

KÖSTER Gama de Produtos

KÖSTER Crisin 76 Concentrate penetra nos capilares e 
empurra os fluídos
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KÖSTER Crisin 76 
Concentrate

A KÖSTER BAUCHEMIE AG desenvolve, produz e fornece uma ampla gama de produtos especiais para 
construção para a área da impermeabilização e protecção de betão. 
Fundada na Alemanha em 1982, o Grupo KÖSTER consiste em 24 empresas representadas em mais de 45 
países. A nossa política é de oferecer materiais da mais alta qualidade, durabilidade e performance que 
existem no mercado. 



KOSTER Portugal 
Rua da Boavista, nº291, 1º 
4050-107 Porto | PORTUGAL
Tel.: +351 222 076 130 | Fax: +351 222 076 139
geral@koster.eu | www.koster.pt

KÖSTER BAUCHEMIE AG | Dieselstraße 3–10 | D-26607 Aurich | Germany
Phone: +49 (4941) 9709-0 | Fax: +49 (4941) 9709-40 | info@koster.eu | www.koster.eu

Um serviço em que pode confiar:

Com o nosso serviço e rede de distribuição em vários países em todo o mundo, oferecemos um aconselha-
mento profissional e apoio técnico no local. 
As suas necessidades de materiais de impermeabilização podem ser prontamente satisfeitas e irá proteger a 
sua propriedade de forma eficaz e duradoura.

Para mais informações, por favor contatar:


