FICHA TÉCNICA
BARBOTart AQUAREPELE
Repelente de água invisível para superfícies exteriores

Ref.: 6921

IDE'TIFICAÇÃO TÉC'ICA

Produto de impregnação à base de siloxanos e solventes.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se como tratamento contra a penetração da água
em superfícies de cimento, pedras naturais, estuque,
tijolo, tijoleira não vidrada, telha e outras superfícies
porosas.

PROPRIEDADES

- Forte redução de absorção de água.
- Protecção eficaz contra a chuva.
- Protecção contra os defeitos causados pela humidade.
- Prevenção contra o desenvolvimento de fungos e
algas.
- Prevenção contra a formação de eflorescências de sais
solúveis.
- Grande penetração.
- Não altera o aspecto ou a cor dos materiais, sobre os
quais se aplica.
- Permite a respiração das paredes.
- Fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Cor

Incolor
entre 23 e 55 ºC

- Ponto de inflamação
- Tempos de secagem

6 h.
A secagem completa-se totalmente em cerca de 8 dias,
adquirindo então o produto todas as suas propriedades
características.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO
- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem seca e isenta de poeiras e
gorduras.

- Processos de aplicação

Trincha ou por pulverização. O produto deve ser
aplicado abundantemente, se necessário em duas
demãos (húmido sobre húmido) de forma a assegurar
a necessária protecção.

- Diluentes adequados e proporções de
diluição

Aplicar sem diluição

- Diluente de limpeza

Diluente 1425

Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio
e do calor.

I'FORMAÇÃO DE SEGURA'ÇA

Inflamável. Em caso de contacto com a pele lavar abundantemente com água. Em caso de projecção
para os olhos lavar com água corrente, pelo menos durante 15 minutos, e consultar o médico.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da
Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se
encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.
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