
  

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.  

 

Para todas as superfícies no interior e exterior em pedra como: ardósias, mármores e granitos. 

Pode também ser aplicado em mosaico hidráulico reavivando a cor dos mesmos. Não forma 

película na superfície, por isso não existe risco de descascar. De fácil reaplicação quando 

necessário. 

 

Agitar bem antes da aplicação. Aplicar o produto com a superfície bem seca, com peluche de 

espalhar cera, pano macio, esponja ou uma trincha de uma forma uniforme e em quantidade 

suficiente. Esperar cerca de 10 minutos e retirar com um pano seco os eventuais excessos que não 

entrem no material. Esta operação pode ser feita manualmente com papel ou pano macio e seco, 

ou com máquina monodisco com disco macio. Em material muito absorvente pode ser necessário 

dar uma segunda demão, logo a seguir à primeira estar seca. O produto seca em 6-8 horas. Não 
aplicar o produto com as superfícies expostas ao sol muito quentes. É imprescindível retirar 
os excessos antes que o produto seque. 

Advertências de perigo: H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias 

respiratórias. Recomendações de prudência: P301+P310: Em caso de ingestão: Contacte 

imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO (CIAV):  808 250 143 

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/internacionais. 

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. 

 

Contém: hidrocarbonetos 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 

 

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 

PPRROOTTEECCTTPPLL UUSS  SSOOLL VV  

Versão: 01/2013 

Após abertura, conservar a embalagem bem fechada e sem ar. 


