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 Para Exterior
 HIDROFUGANTE FACHADAS WB
 141-0002       

DESCRIÇÃO  Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone. Produto caracterizado por formar 
uma barreira que impede a entrada de água, protegendo as superfícies contra as agressões 
climatéricas. 

UTILIZAÇÃO  Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral, tais 
como, tijolo, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.
É aplicável sobre materiais previamente pintados, desde que sejam porosos. Pode 
também ser aplicado diretamente a madeiras com boas propriedades de absorção.

PROPRIEDADES  Óptima repelência à água
Torna os materiais auto-laváveis e resistentes às agressões climatéricas
Óptima capacidade de penetração
Isento de pegajosidade
Microporoso

COR(ES)  Incolor quando seco (leitoso na embalagem).
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Densidade: 0.99 +/- 0.02
Ponto de inflamação: > 100ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Recomendações especiais:
Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, sãos, secos e limpos. Caso seja 
necessário, lixar, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e 
bolores com o Anti Algas e Musgos (909-002X).

APLICAÇÃO  Ferramentas: Trincha, Rolo ou Pulverizador.
Diluição e nº de demãos:  Aconselha-se a aplicação de 2 demãos tal qual é fornecido, 
devendo a 2ª ser aplicada logo que a 1ª seja absorvida. Aplique de baixo para cima, evitando 
escorridos.
Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO  Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o 
valor de 4 a 6 m

2

/Litro/Demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,75L, 4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES   Em algumas superfícies coloridas, principalmente em suportes já pintados, pode ocorrer uma 
ligeira diferença de cor. Em caso de dúvida, teste numa pequena área.
 Evitar salpicar janelas ou outras superfícies não porosas. Limpe os salpicos com um pano 
húmido antes que sequem.
 Se começar a chover, pare de imediato o tratamento e proteja as superfícies já hidrofugadas.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consulte a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS  



NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas 
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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