
  

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.  

 

PROTECTOIL SOLV  - Protetivo hidro óleo-repelente de base solvente. Para barro,  pedras naturais e 

compactas. mosaicos hidráulico, klinker, grés rústico, etc. Não forma película. Não altera a tonalidade 

dos materiais. Pode ser utilizado em todos os materiais absorventes como: pedras, barro, klinker, grés 

rústico, mosaico hidráulico, onde seja necessária uma proteção óleo-repelente. Pode ser aplicado no 

interior e exterior. 

O produto utiliza-se puro e sempre com as superfícies onde vai ser aplicado devidamente secas. No caso 
de materiais com pouca absorção uma demão é suficiente, em materiais muito porosos aplicar duas 
demão do produto. Pode ser aplicado através de pulverização, com trincha ou com um peluche. Aplicar 
o produto de maneira uniforme e continua de forma a que a superfície fique toda banhada e não exista 
falhas na aplicação. Não esfregar o produto para evitar a formação de espuma. Durante a fase de 
secagem remover algum excesso que não entre no material, passando um pano manualmente ou se for 
mecanicamente um disco macio embebido no próprio produto.  
A secagem ocorre em 3-4 horas em função da temperatura. A aplicação da segunda demão deve ser feita 
após a secagem da primeira. 
 

Frases de Risco: H223: Aerossol Inflamável. H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  
Frases Prudência: P210: Manter afastado do calor/superfícies quentes- Não fumar. P211: Não 
pulverizar sobre chama ou outra fonte de ignição. P251: Recipiente sob pressão: Não fumar nem 
queimar, mesmo após utilização. P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas 
superior a 50oC/122oF. P301+P310. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO (CIAV) - 808 250 14 3 ou um médico. P331: Não 
provocar o vómito. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente 
em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais. P261: Evitar respirar os vapores. 
P302+P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:  lavar imediatamente e água abundante. 
P33+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.  
 

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

Em mármores, granitos, grés porcelânico e outros materiais pouco absorventes - 1lt/15-30m2. 
Em mármores muito absorventes, barro, mosaico hidráulico - 1lt/8-15m2. 
 

Contém: hidrocarburos alifáticos >10%,  octoato de cobalto:  pode provocar alergia. A norma de D.I 
161/06: categoria primeiro fixante (hidrorrepelente). Valor limite UE (cat: 1/h): 750g/lt (2010) este 
produto: 600g/lt 

Não aplicar o produto em superfícies muito quentes (>30oc). 

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

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