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U19 – NEUCEPROTECT – Protector Antigraffit 
 
 

CONSIDERAÇÕES: NEUCEPROTECT – Protector antigraffiti semi permanente, de 
um componente, aquoso para substratos minerais porosos. 

PROPRIEDADES: 
 

- Reduz drasticamente a penetração dos graffitis nos substratos 
facilitando a sua remoção. 

- Fácil aplicação. 
- Fácil penetração nos substratos. 
- Permeável ao vapor de água. 
- Repele água, óleos e tintas. 
 

CARACTERÍSTICAS : - Densidade..............................1,050 ± 0,10  
- Cor.........................................Ligeiramente leitoso 
- Acabamento...........................Ligeiramente acetinado 
- Ponto Inflamação................. Não inflamável 
 

UTILIZAÇÃO: Pode ser usado como repelente de água, óleo e graffitis, sobre 
diversos tipos de materiais de construção; pedra, betão, mármore, 
superfícies de cimento, tijolo, granito, superfícies pintadas, etc.. 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

A superfície deve de estar seca. Isenta de poeiras e sujidade, 
musgos e algas devem de ser retirados convenientemente.  

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar. 
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola (alto volume e baixa 
pressão). 
O número demãos de produto aplicado depende do tipo de 
substrato. 
Substratos mais absorventes (mais porosos) mínimo 3 demãos, 
substratos menos absorventes duas demãos é o suficiente. 
A aplicação deve ser feita uniformemente por toda a superfície, 
gotas e escorridos devem de ser eliminados rapidamente. Aplicar 3 
demãos seguidas sem esperar que o material seque entre demãos 
(técnica “húmido sobre húmido”). 
O produto faz a protecção antigraffiti ao fim de uma semana de 
aplicação. 
Nunca aplicar a temperaturas abaixo de 0ºC. 
 

REMOÇÃO DOS 
GRAFFITES: 
 
 
 
 

 A remoção dos graffitis pode ser feita com jacto de água, 
preferencialmente quente (± 70ºC) e a pressão adequada.  
Após a remoção dos graffitis o protector deve ser reaplicado na 
zona tratada (dever-se-á utilizar o processo de aplicação inicial). 
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DILUIÇÃO: 
 

 
Produto fornecido pronto a aplicar. 
 

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de 
aplicação. 
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro. 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após a aplicação. 
 

PRECAUÇÕES: O “NEUCEPROTECT” não apresenta riscos para a saúde.  
Manter fora do alcance das crianças. 
Para mais informações é fundamental a consulta da Ficha de 
Segurança do mesmo. 

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar com tempo chuvoso e frio. 
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM:  

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar 
o produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique 
uma fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros. 
 

 


