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DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto pertencente á categoria dos hidrofugantes aquosos, baseado numa resina
de alquilsiloxano.

PROPRIEDADES

Aplicação Fácil
Hidrofugante especialmente indicado para a impermeabilização de materiais porosos

UTILIZAÇÃO

Recomendado sobretudo para a impermeabilização de coberturas porosas, de modo a evitar a
penetração de água

CARACTERISTICAS
FISICAS

Cor: Líquido com aspecto leitoso
Acabamento: Incolor
Tempo de secagem: 2 a 3 horas (variável de acordo com a temperatura e o teor de humidade)

C.O.V. (Compostos Orgânicos voláteis: Valor limite de U.E. para este produto pronto a aplicar
(Sub/cat: A/i): 14g/l (2010). Este produto contém no máximo: 8g/l.

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído,
etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos
através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à
atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre
ao infringir a Directiva 2004/42/CE.
APLICAÇÃO

- Preparação de superfície: Em suportes porosos, secos, isentos de gorduras, óleos, poeiras e
outros agentes contaminantes. Eliminar previamente musgos e algas.
- Modo de aplicação: Produto pronto a aplicar
- Processo de Aplicação: Trincha, rolo, ou pulverizador
- Número de demãos: (IMPORTANTE): Aplicar o produto numa só camada, até saturação
completo do suporte. Não aplicar uma camada muito espessa.

RENDIMENTO

5 a 7 m2/ litro.(por de mão) * Dependendo da natureza do suporte e método de aplicação.

EMBALAGENS

-1, 5 e 20 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado.
Manter longe do alcance das crianças. Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar
os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em
posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no
Trabalho. Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.

