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 Para Interior e Exterior

 SELANTE BARREIRA AO VAPOR DE ÁGUASELANTE BARREIRA AO VAPOR DE ÁGUASELANTE BARREIRA AO VAPOR DE ÁGUASELANTE BARREIRA AO VAPOR DE ÁGUA
 020-0203       

DESCRIÇÃO  Selante Incolor baseado numa dispersão especial de resina sintética . 
UTILIZAÇÃO  No interior ou exterior, como 1ª demão sobre paredes secas ou húmidas, de estuque, reboco, 

betão, etc. em paredes novas ou repintura de superfícies já pintadas , manchadas de 
humidade.
No interior, este selante é especialmente indicado para aplicações em zonas húmidas , como 
cozinhas e casas de banho, de modo a prevenir o aparecimento de manchas de humidades à  
superfície do filme de tinta. No exterior, o uso deste selante é recomendado sempre que as  
paredes estejam sujeitas a ambientes de elevada humidade  (neblinas e nevoeiros), prevenindo 
assim o aparecimento de manchamentos e descasques nas tintas de acabamento devidos à  
entrada de humidades, quer por absorção, quer por capilaridade.

PROPRIEDADES  Excepcional efeito de barreira ao vapor de água.
Baixa absorção de água.
Boa adesão em seco e em húmido.
Funciona como agente de cura em substratos húmidos .

COR(ES)  
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho:    Acetinado
Densidade:    1.00 + 0.03
Viscosidade: 82 - 86 KU/25 ºC
De notar que este valor pode aumenta com o tempo de armazenagem da tinta .
Ponto de inflamação:    Não inflamável.
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 29 g/l COV

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de Raiz
A superfície a isolar deve estar perfeitamente limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos 
de argamassa, etc.
Repintura
Deve assegurar-se que a tinha velha oferece uma chave conveniente, para o que será 
necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser 
totalmente eliminada.
Uma lixagem prévia com lixa garnet fina é recomendável, para disfarçar pequenas 
irregularidades; não esquecer de desmpoeirar a superfície após lixagem. Na reparação de 
fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast StandardAguaplast StandardAguaplast StandardAguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast ExteriorAguaplast ExteriorAguaplast ExteriorAguaplast Exterior 
para exteriores. Caso se trate de fendas rebeldes, no interior ou no exterior, utilizar o betume 
Aguaplast FibraAguaplast FibraAguaplast FibraAguaplast Fibra.... Para os reparados, recomenda-se o betume em pasta Aguaplast CimaAguaplast CimaAguaplast CimaAguaplast Cima.... A 
operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava ,,,,    diluído 
à razão de 1 colher de sopa para 1 litro de água.

APLICAÇÃO  Ferramentas:    Trincha ou rolo.
Diluição e nº de demãos:    Deve aplicar-se tal qual é fornecido, sem qualquer diluição. Caso 
se trate de um substrato muito seco, a molhagem prévia do mesmo facilitará a aplicação do 
Selante....
Tempo de secagem e repintura:        1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20ºC, apesar do produto manter uma certa pegajosidade, característica intrínseca 
do mesmo.



Lavagem da Ferramenta: Com água.
RENDIMENTO  Cerca de 5 m

2

/litro, consoante a rugosidade e aborção do substrato .
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Como acabamento a usar sobre este primário recomendamos  tintas lisas não muito porosas 
(Robbiotel Aquoso, Charme, Super Rep ou Rep), membranas elásticas (Robbiflex e Super 
Tartaruga) ou tintas texturadas (Tartaruga e Tartaruguinha).

FORMATO(S)  4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  - Este primário não deve ser aplicado simultaneamente no interior e no exterior , uma vez que 
dessa forma as paredes ficariam impossibilitadas de respirar  (o selante é impermeável ao 
vapor de água).
- Caso seja aplicado no interior, não limita a utilização das membranas elásticas da Robbialac  
no exterior, uma vez que estas são permeáveis ao vapor de água .
- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, 
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por 
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos 
o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar 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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