
  

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.  

 

Impermeabilizante hidro-repelente de base solvente. Impede a absorção da água. Protetor 

transpirante para: barro, pedras naturais não polidas, tijolo face a vista, grés rústico, mosaico 

hidráulico e cimento. Impede a absorção da água e evita a degradação dos materiais 

mantendo a transpirabilidade. Não deixa película, não altera a cor e não amarelece com o 

tempo.  

Aplicar o produto em superfícies bem secas. Pode ser aplicado por pulverizador, trincha ou 

peluche de forma uniforme banhando bem a superfície. A segunda demão de deve ser 

aplicada logo que a primeira esteja aparentemente seca. Retirar eventuais excessos do 

produto com um pano seco, na fase de secagem. Evitar que a superfície tratada seja molhada 

com a água da chuva antes de 8-12 horas após o tratamento. Caso se pretenda um tratamento 

óleo- repelente, aplicar uma demão do produto e uma ou duas demão (mediante absorção do 

material) de PROTECTOIL SOLV.  

Advertências de perigo: H223: Aerossol inflamável. H304: Pode ser mortal por ingestão e 

penetração nas vias respiratórias. Recomendações de prudência: P210: Manter afastado 

do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar.  P211: Não pulverizar sobre 

a chama aberta ou outra fonte de ignição. P251: Recipiente sob pressão: Não fumar nem 

queimar, mesmo após utilizar. P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a 

temperaturas superiores a 50
o
C/122

o
F. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte 

imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS - 808 250 143 ou um 

médico. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente 

em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais. 

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades 

De 1 Litro: Caixas de 12 unidades  

Em função da absorção do material:  

- sobre mármores, granitos e outros materiais pouco absorventes - 1lt/ 15-20m
2
 

- sobre pedra, barro "tipo mecânico" cimento - 1lt/ 10-15m
2
 

- sobre barro manual e pedras muito absorventes - 1lt/ 4-8m
2
. 

 

Contém: hidrocarburos alifáticos >10%. 

Proteger as superfícies em vidro. Aplicar só sobre superfícies totalmente secas. Não 

aplicar sobre superfícies muito quentes (>30
o
C), em horas de bastante calor e em dias 

com muito vento. 
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