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Composição: 
 
MEBET – LIS é uma emulsão aquosa aniónica de 
betume, modificado quimicamente com 
elastómeros e cargas inertes. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido pastoso 
Cor: Preto 
Aroma: Característico 
PH: N.A. 

Densidade: 1,030 Kg/dm3  50 gramas  
 
 

 

Propriedades: 
 
MEBET – LIS permite a realização de trabalhos 
contínuos de impermeabilização com uma 
excelente aderência a todos os tipos de material: 
ferro, madeira, barro, plástico, zinco, cimento, 
betão, etc. MEBET – LIS após aplicação e 
secagem, possui uma alta elasticidade e 
flexibilidade que garantem uma 
impermeabilização absoluta de todos os suportes, 
dado que se efetua com ausência de juntas.  
 
Campo de aplicação: 
 
MEBET – LIS destina-se à impermeabilização de 
estruturas em todos os tipos de fundações para 
permitir um encosto de terras sem infiltrações. 

 
 
 
 
 
 
Modo de emprego: 
 
Antes de aplicar o MEBET – LIS, deve limpar-se 
cuidadosamente as superfícies a tratar, 
eliminando poeiras, inertes soltos ou gorduras e 
evitar a sua aplicação se houver perspetivas de 
chuva ou geada nas horas seguintes, ou com 
temperatura inferior a 5º, por se tratar de um 
produto com base aquosa.  
A aplicação efetua-se a puro, com rolo ou trincha 
em duas demãos cruzadas, tendo em atenção 
que cada camada só deverá ser aplicada após 
secagem da anterior. O tempo médio de secagem 
é de 24 horas. Como cálculo orientativo estima-se 
o consumo de aproximadamente 1Kg/m2, 
dependendo dos substratos e de haver 
tratamento prévio ou não (MEBET - LIS), podendo 
ainda evitar a aplicação de reboco nas fundações. 
 
Precauções: 
 
Para evitar a evaporação da água e a 
consequente solidificação do produto, 
recomenda-se após utilização o fecho hermético 
das embalagens. O tempo de armazenagem é de 
9 meses sem alteração do produto. O produto não 
deve ser utilizado em contacto com 
hidrocarbonetos.  
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabil idade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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