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FICHA TÉCNICA
BARBOT ART DURA

Ref.: 6922

Consolidante para pedra

IDETIFICAÇÃO TÉCICA

Produto de impregnação e consolidação para
pedra à base de ésteres do ácido silícico.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se como tratamento de consolidação de
pedra natural deteriorada, pedra esfarelada,
cimento friável, etc.

PROPRIEDADES

-Consolidação do substrato até que recupere a
sua resistência original.
-Sistema mono componente pronto a aplicar.
- Elevada penetração.
-Acabamento não pegajoso com efeito
antimanchas.
- Normalmente não altera o aspecto ou a cor dos
materiais, sobre os quais se aplica e
virtualmente não ocasiona nenhuma redução
de permeabilidade ao vapor de água.
- Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Cor

Esverdeado incolor

- Ponto de inflamação

entre 23 e 55 ºC

- Rendimento prático

Em função do substrato (grau de composição,
porosidade, etc.) o consumo pode variar
amplamente, pelo que se recomenda fazer um
teste prévio numa zona representativa da
totalidade do substrato.

- Tempos de secagem

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

(v.p.f.)
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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, até saturação da
superfície, se necessário aplicar em duas demãos
húmido sobre húmido e com um intervalo
máximo de 4 h (caso de substratos muito
deteriorados).
Deve-se retirar o produto que sobra logo a seguir
à aplicação para evitar a formação de pontos
brilhantes, especialmente em zonas menos
porosas do substrato.
Recomenda-se tratar toda a zona de uma só vez
de modo a obter-se um aspecto uniforme.
Para melhorar a protecção a longo prazo
recomenda-se a aplicação de um tratamento
posterior com AcquaRepele

- Diluentes adequados e proporções de
diluição

Aplicar sem diluição

- Diluente de limpeza

Diluente 1425

Estabilidade em armazém

Não se recomenda um tempo de armazenagem
superior a 6 meses. Armazenar em embalagem
original ao abrigo do frio e do calor.

IFORMAÇÃO DE SEGURAÇA

- 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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