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 Revestimento transparente de base aquosa hidro-repelente  

 AQUA PROTECTION
 156-2131       

DESCRIÇÃO  Proteção transparente hidro-repelente de base aquosa para aplicação em superficies verticais  
sobre revestimentos minerais ou tintas convencionais  (orgânicas).  

UTILIZAÇÃO  Para aplicação em paredes no exterior ou interior. Especialmente recomendado para conferir 
às superfícies um efeito de hidro-repelência.

PROPRIEDADES  Excelente repelência e resistência à água  
Elevada resistência aos raios UV e às intempéries
Não amarelece.
Fácil de limpar e resistente a detergentes 

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Massa volúmica : 1,02 - 1,10 Kg/L

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 A superfície deve estar perfeitamente coesa, seca, homogénea, limpa sem óleos, poeiras ou 
outros contaminantes. 

APLICAÇÃO  Ferramentas  : Trincha e rolo pelo curto
Nºdemãos e diluição : 2 demãos tal e qual o produto é fornecido.
Tempo de secagem :
Para demão seguintes: Aguardar 24 horas  entre demãos e lixar suavemente  (grão 500). 

O efeito hidro-repelente em superfícies minerais à base de cal só se verifica se o AQUA  
PROTECTION for aplicado após secagem completa das mesmas e decorridas pelo menos  48 
horas.

Conselhos de aplicação : 
- Antes de aplicar, homogeneizar bem o produto na embalagem. 
-Em superficies minerais é necessário garantir que as mesmas estejam bem secas . 
Recomenda-se a aplicação do AQUA PROTECTION, sobre estes acabamentos, após o mínimo 
de 48 horas de secagem.
- Para garantir a proteção é necessário que o acabamento esteja bem compacto , suave e liso, 
devendo ser lixada a superfície de modo a reduzir a sua porosidade . 
-No caso de se pretender aumentar o nível de proteção , pode ser aplicada uma 3ª demão nas 
mesmas condições da anterior.
- Complete cada parede sem deixar o acabamento secar a meio . 

Limpeza da ferramenta : Com água
RENDIMENTO  2,5 a 2,7 m

2

/L para 2 demãos
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)   1L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 12 meses na embalagem original e a uma temperatura entre  + 5ºC e 30º C.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Em superfícies grandes é aconselhável planear a aplicação do acabamento de modo que cada  
ciclo seja terminado  em pontos técnicos, como por exemplo arestas, parede ou chão, de 



modo a limitar diferenças na continuidade da aplicação. 

As temperaturas da superfície e ambiente, deverão estar situadas entre os +5ºC e +35ºC e 
uma humidade relativa do ambiente inferior a  80% durante a aplicação e secagem do 
produto.Evitar a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte e com os raios solares a  
incidir directamente sobre a superfície a trabalhar.

Considerando que o efeito protector inicia-se após 7 dias da aplicação da última demão a 
superfície deve ser protegida do contacto com água durante este período .

Em superfícies minerais a duração e eficácia da proteção depende da sua exposição e  
utilização, sendo necessário reforçar o tratamento protetivo ao longo do tempo . 

Os acabamentos minerais devido à sua natureza absorvem naturalmente água à sua superfície  
que origina o aparecimento de manchas. A utilização do AQUA PROTECTION minimiza este  
efeito. 

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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