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As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio 
antes de aplicação geral é sempre conviniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
HIDRÓFUGO S é um composto de silanos/ siloxanos em solução num solvente. Foi concebido para a impermeabili-
zação de fachadas e todas as superfícies porosas. HIDRÓFUGO S é vendido em embalagens de 5Lt/10Lt/30Lt

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Pode ser utilizado em todos os suportes porosos  da construção: tijoleira, xisto, telhas, tijolo burro, cerâmicas, 
monómassas, mármores tipo estremoz , moleanos ou moca creme, granito, travertino, etc...

VANTAGENS
- Como não é um produto formulado com silicone penetra em profundidade fechando os poros dos materiais.  
- Não forma barreira ao vapor de água ou película (não escama).
- Tem um efeito anti-salitre e evita a carbonatação.
- Aumenta a vida dos materiais, pois não permite o depósito de impurezas ou água.
- Não altera o aspecto dos materiais, não dá brilho, não tira o brilho.
- Protege os materiais do gelo.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte:
- O suporte deve encontrar-se isento de partículas em desagregação, bactérias e microrganismos, eflorescências e 
fissuras.
- Para a aplicação de HIDRÓFUGO S o suporte deve estar de preferência seco, embora este possa ser aplicado com 
uma pequena humidade.

Aplicação: 
A aplicação é feita com a ajuda de um rolo ou pulverizador de baixa pressão até a saturação do suporte.
No caso do suporte ser muito rugoso, pode ser necessário aplicação de uma segunda demão após 24 horas.

Precauções na aplicação:
Proteger caixilharias, vidros e plantas.
Evitar o contacto com os olhos. Se este ocorrer lavar abundantemente com água limpa.
Produto inflamável, não tóxico, não gela, guardar ao abrigo do calor.
Não aplicar com temperaturas inferiores a + 5º e superiores a 35ºC, nem quando o tempo ameaça chuva, nevoeiro 
ou gelo.
Após a aplicação guardar da chuva 6 a 8 horas.

CONSUMO
O consumo varia de 2 a 8 m2 por litro, consoante a porosidade do suporte onde for feita a aplicação. Mas de uma 
forma geral podemos dizer que faz em média 6 m2 por litro.
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