
  

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 para pré-tratamento antes de se fazer as juntas em: barro, pedra natural de 
elevada absorção, mosaico hidráulico e outros materiais absorventes. Impermeabilizante 

hidro-repelente com excecionais capacidades de penetração de difusão no interior da 

porosidade do material absorvente, ideal para o pré-tratamento antes de serem feitas as 
juntas em material como: barro, pedra não polida e mosaico hidráulico. Forma uma 

consistente barreira química contra humidades. Reduz o tempo de secagem do pavimento 

para posterior tratamento final. Pode ser utilizado com o material ligeiramente húmido. Não 
altera significativamente o aspeto e a tonalidade. Não forma película superficial, deixa 

respirar o material. 

Produto à base de água sem perigo específico de toxicidade para o utilizador e ambiente.   

Agitar o produto antes de usar. Varrer toda a superfície ou passar pano húmido para retirar 
sujidade. Aplicar o produto com peluche, esponja ou pulverizador de forma uniforme, 
banhando bem toda a superfície. Fazer as juntas de preferência 24 horas após a aplicação do 
produto. Limpar bem com uma esponja todos os resíduos antes de secarem as juntas. 
Este produto é compatível com todos os produtos que possam ser aplicados como tratamento 
final no interior e exterior.   
 

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

Cerca de 1 litro para 15-30m2 dependendo da absorção do material. 

 

Aspeto: líquido branco 
Peso específico (g/cm3): 1 
PH: 7 
Ponto de Inflamação: 43oc  
Solubilidade em água: total  

Não aplicar o produto nas superfícies expostas ao sol muito quentes.  

E-mail: geral@jorgealmeida.pt | Contacto: 234 524 112 | Fax: 234 524 114 

Morada: Zona Industrial Lote 39, Arruamento D | 3850-184 Albergaria-a-Velha | www.jorgealmeida.pt 

II MM PPEERRPPRRÉÉ  HH22OO  

Versão: 01/2013 


