
  

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parre do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do 
tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc… Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a 
tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.  

 

Produto para a consolidação e a protecção de material em pedra desintegrada e friável com sílica. 

Consolida e protege pela impregnação do líquido por absorção capilar nas áreas degradadas dos 

materiais minerais. Um processo de hidrólise transforma o silicato de etila em sílica que 

recompõe a matriz mineral e restabelece a solidez original, enquanto o silano hidroliza-se nos 

poros capilares, condensa-se e forma uma área hidrofobizada, apesar de manter a capacidade de 

transpiração da base de pedra. A aplicação não altera a cor da base, confere uma alta resistência 

aos álcalis e reduz a absorção da água. 

A intervenção deve sempre começar pela parte mais alta do material a tratar. 
Aplicar  o produto de modo uniforme sobre a superfície seca e limpa, com pulverizador ou á 

trincha dando demaos finas até á total saturaçao do material ou por imersão.A escolha da 

aplicaçao depende do tipo de trabalho que se pretende e do material a tratar. Para uma completa 

saturaçao do material aconselha-se várias aplicaçaoes com intervalo de 2 horas. Não aplicar o 

produtaixa e alta temperatura >5ºC <25ºC. 

Advertências de perigo: H225: Líquido e vapor altamente inflamáveis. H304: Pode ser mortal 

por ingestão e penetração nas vias respiratórias Frase de prudência: P303+P361+P353: SE 

ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a 

roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P370+P376: Em caso de 

incêndio: para a extinção, utilizar terra, areia, pó químico ou espuma. Não usar água. 
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO 

ANTIVENENOS (CIAV) - 808 250 143 ou um médico 

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades 
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades  

  Variável segundo o estado do material a tratar 
 

Tetraeti silicato, aguarrás mineral desaromatizada (nafta petróleo), álcool etílico. 

Antes de aplicar proteger as partes de vidro. Produto inflamável, não fumar durante o uso. 
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