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CARACTERÍSTICAS 
 

Hidrofugante de silicone à base de silanos/ siloxanos, em solventes orgânicos.  

Além de agente hidrofugante é também um agente de impregnação de boa qualidade, para usos 

gerais, inclusive os de grande alcalinidade, evitando a infiltração de água em superfícies porosas. 

Produto de boa resistência à alcalinidade, bom poder de penetração, boa eficácia inclusive sobre 

substratos húmidos, rápido efeito hidrorrepelente, aplicação húmido sobre húmido, excelente repelente 

de água, permitindo a evaporação da água existente no interior das superfícies, porque não forma 

barreira de vapor. 

Este produto permite pintura após 48 horas. 

 

INDICAÇÃO 
 

Produto especialmente indicado na hidrofugação de tijoleiras não vidradas, tijolos, telhas, betão, 

rebocos minerais, placas de fibrocimento, pedras minerais naturais e artificiais. 

Não deve ser aplicado em gesso, nem sobre paredes pintadas. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Incolor 

 Aspeto - Invisível 

 Viscosidade - (10-15)”cF4 

 Secagem: 

o Entre demãos- húmido sobre húmido 

o Seco- ± 5horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L 

(2010). Este produto contém no máximo 749.00g/L. 

 

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora 

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido. 

 Diluente de limpeza- Diluente Sintético. 
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APLICAÇÃO 
 

 As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras e outras impurezas. Restos de tintas 

antigas devem ser removidos. Fissuras existentes devem ser colmatadas.  

 Elementos de caixilharia, borrachas e vidros de janelas devem ser devidamente protegidos, 

porque não se consegue retirar o produto das superfícies onde aderir. 

 O produto deve ser aplicado de preferência com um aspersor de baixa pressão, ou com 

trincha. Devem ser dadas pelo menos duas demãos de Hidrosolv de modo a saturar a 

superfície a tratar e sem esperar que a demão anterior seque, para que se obtenha uma 

melhor eficácia. 

 

RENDIMENTO 
 

Depende muito do tipo e da porosidade do suporte. Considera-se, no entanto, como valor médio 

4m²/Lt/demão. 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos nas embalagens de origem e bem fechadas.  

 Guardar em local seco, fresco e ao abrigo da geada e dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto inflamável. 

 Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água. 

 Usar luvas e óculos de proteção, durante a aplicação do produto. Não respirar os vapores. O 

produto deve ser aplicado em locais bem ventilados. 

 Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água mantendo as pálpebras 

abertas. Em contacto com a pele, lavar com bastante água e sabão. 

 Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. 
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