
     SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt                 LINHA VERDE SAC |  TEL.: 800 200 725  |  FAX: 800 2101 378

       CC 147 12.1    
  

 Para Exterior

 IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES VERTICAISIMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES VERTICAISIMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES VERTICAISIMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES VERTICAIS
 013-0001       

DESCRIÇÃO  Impermeabilizante baseado em silicone e solventes, de um só componente. 
UTILIZAÇÃO  Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral , tais 

como, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.
PROPRIEDADES  Repelente à água.

Elevada resistência à alcalinidade.
Isento de pegajosidade.
Eficaz mesmo sobre substratos ligeiramente humedecidos .

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho: Acetinado
Densidade: 0.80 +/- 0.05
Ponto de inflamação: 23 - 61ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Recomendações especiais:
As paredes devem estar limpas e secas, sâs e isentas de poeiras.

APLICAÇÃO  Ferramentas: Trincha
Diluição e nº de demãos: Aplicar várias demãos, "húmido sobre húmido", até o substrato 
ficar saturado. Em regra, 2 demãos são suficientes na maioria dos substratos . 
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta : Com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava  ou com DiluenteDiluenteDiluenteDiluente , 018-0007.

RENDIMENTO  Depende da absorção e tipo de substrato a tratar . Como aproximação, pode considerar-se o 

valor de 4m
2

/litro/demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1, 5 e 20 Litros
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Recomenda-se a utilização de protecção para as mãos e olhos . Em caso de contacto do 
Impermeabilizante com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água corrente .
Durante a aplicação devem proteger-se as superfícies de vidro e alumínio. Em caso de 
projecção do produto nessas superfícies, limpar imediatamente com água.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consulte a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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