
SALITREX
Tinta Pliolite Protectora Humidade e Salitre

M066

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675 - 458 Odivelas

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
SALITREX é um produto formulado à base de pliolite, com um ligante especial, contendo pigmentos e cargas de alta 
qualidade e de granulometria especialmente seleccionada.

PROPRIEDADES
Devido à sua composição SALITREX dá origem a um filme que garante uma acção impermeabilizadora profunda na 
medida em que penetra nos poros da parede, mesmo húmida, e reage com a humidade que ela contém.
A película resultante possui excelentes propriedades mecânicas e uma elevada aderência ao suporte. 
É um produto pronto a aplicar, mesmo em condições adversas de temperatura (negativa) e humidade relativa (elevada).

APLICAÇÕES
SALITREX é um produto especialmente recomendado para aplicação em paredes interiores ou exteriores onde se 
pretende evitar a ocorrência de sais cristalizados resultantes da acção da humidade (o chamado Salitre) ou de manchas 
de humidade.
O selante SALITREX pode ser aplicado com trincha, pincel ou rolo, a 1ª Demão deve ser diluída a 10% com o DS - diluente 
sintético de forma a garantir uma melhor penetração. A 2ª demão deve ser aplicada pura ou com 5% de DS - diluente 
sintético . O consumo médio para obtenção de bons resultados é de 500 a 600 gr/M2.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
A superfície a tratar deve apresentar-se bem limpa, firme e isenta de poeiras, gorduras ou outras contaminações.
Superfícies em mau estado de conservação devem ser devidamente reparadas.
Recomenda-se humedecer toda a área antes de aplicar o SALITREX.
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DADOS TÉCNICOS

Fornecimento

Aspecto
Densidade
Secagem

Rendimento

Embalagem

1 componente,  pronto a aplicar

Branco mate
1,32

Superficial 1 hora
Endurecimento 8 horas
Repintura 16 horas

2 -3 m2/demão / Lt (variando 
com a aplicação e o estado da 
superfície)

15 L / 22 Kg


