
  

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.  

 

Protetor de efeito molhado para pedras com acabamento rústico, envelhecido, serrado ou 
bujardado.  
Aconselhada a sua aplicação em mármores envelhecidos, granito, mármores não polidos e 
ardósias quando se pretende um efeito molhado. ProtectWet Solv é um protetor anti mancha 
de efeito molhado para interior e exterior de pedras naturais. Reaviva a cor dos materiais 
deixando uma película muito subtil.   
 

Com a superfície bem limpa e seca, aplicar duas demãos de ProtectWet Solv com trincha de 

forma uniforme. A segunda demão deve ser aplicada logo que a primeira demão esteja seca ou 

seja cerca de uma hora após a aplicação da primeira. Não pisar o pavimento durante a fase de 

secagem do produto e esperar após 24 horas para utilização do mesmo.  

Advertências de perigo: H225: Líquido e vapor altamente inflamáveis. H319: Provoca 

irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. Recomendações de 
prudência: P210: Manter afastado do calor/faísca/chama/aberta/superfícies quentes - Não 

fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem 

ventilado. Conservar em ambiente fresco. P280: Usar luvas de proteção. P305+P351+P338: 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:  enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 

enxaguar.  

(CIAV) Centro de Informação Antivenenos Urgência: 808 250 143 
 

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

- Pedras pouco absorventes 1lt - 20m2 por demão 

- Pedras muito absorventes 1lt - 15m2 por demão 

Primário fixador (consolidante). Valor limite UE (cat. 1/h): 750g/l (2010). Este produto 

contém, no máximo, 735 g/l. 

Arejar bem as áreas quando o produto for aplicado nos interiores. Não aplicar o produto em 
pedras polidas, nem onde existam humidades que venham debaixo para cima. Não aplicar o 
produto com as superfícies muito quentes. Temperatura de armazenagem entre 0oC e 30oC 
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