BOLETIM TECNICO

HIDROFUGANTE 120
INDICAÇÃO DE USO > Produto a base de silano siloxano, com maior teor de ativos,

indicado para telhas e revestimentos cerâmicos onde se requer uma proteção maior
contra os raios UV e uma maior diluição. Tem como finalidade principal,
impermeabilizar substratos sem modificar suas características aparentes (não
promove brilho ou cor) diminuindo a absorção de água, proliferação de fungos, algas,
deposição de partículas sólidas e óleo. Produto altamente concentrado pode ser
diluído em água na proporção de 1 parte de produto para ATÉ 120 partes de água,
para aplicação em telhas cerâmicas.

INSTRUÇÃO DE USO > Produto concentrado deve ser diluído em água na proporção

de 1 parte de produto para ATÉ 120 partes de água. Aplicar por imersão o material a
ser revestido; aguardar secar por 2 horas em temperatura ambiente. A cura total do
produto é obtida depois de 72 horas.

ARMAZENAGEM > Manter o produto em sua embalagem original, fechado, em local

coberto, ventilado e ao abrigo da luz.
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BOLETIM TECNICO
PRECAUÇÕES > Produto perigoso se ingerido. Em contato com a pele e olhos, lavar a
região atingida com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não
provocar vômitos. Consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou serviço de
Saúde mais próximo, informando sua composição.
GARANTIA > Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e as
garantias de durabilidade estão relacionadas com o uso correto do mesmo de acordo
com as instruções contidas na embalagem. Quaisquer dúvidas, favor entrar em
contato com nosso departamento técnico.

EMBALAGENS: Comercializado em 1, 5, 20, 50 e 200 kg.

Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral,
para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação
favor contatar-nos.
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