IMPERMEABILIZANTE INCOLOR H30
Interior - Exterior

Código do produto: H30

Descrição
Líquido incolor e transparente que contém silicone. Ao secar não forma película nem altera o aspecto natural do suporte.
Protege da penetração da água da chuva.
Ajuda também a manter as fachadas isentas de pó e sujidade.
Amplo campo de aplicação que inclui fachadas e paredes de pedra, ladrilho em obra à vista, betão e em geral ao conjunto de
materiais neutros e alcalinos utilizados normalmente na construção.
Em caso de repintura é necessário um ensaio prévio.

Dados Técnicos
Natureza

Resinas de silicone especiais

Acabamento

Não altera o aspeto do suporte

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,79kg/l

Rendimento (UNE 48282)

3 - 10m2/l (Em suportes especialmente porosos, há que garantir a
saturação.)

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

A partir de 3 dias

Métodos de Aplicação

Trincha, Rolo e pistola

Limpeza de Utensílios

Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

39º C

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

5%

Apresentação

4l, e 750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Somente as superfícies verticais ou consideravelmente inclinadas, alcançaram a máxima eficácia com este tipo de
tratamentos.
As superfícies devem estar secas no momento da aplicação. Se tiver chovido à que esperar pelo menos 24 horas antes de
aplicar. Se limpou com água à pressão, é necessário esperar 3 dias antes de aplicar.
Recomenda-se encher bem com betume, argamassa, etc., as fissuras de mais de 0,5 mm. Assim como limpar os restos de
sujidade e resíduos orgânicos.
Quando se tratar de superfícies recentemente trabalhadas ou obra nova, recomenda-se esperar um mês antes de efectuar o
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tratamento.
Em superfícies quebradiças, pulverulentas ou com incrustações, torna-se necessário eliminar com escova os elementos com
pouca aderência.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

H30 - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR H30

2

