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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

HIDROF 
HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIES 

DESCRIÇÃO 

 
Produto de alta qualidade para todo o tipo de aplicações onde seja requerida elevada repelência 
à água, inclusive em superfícies fortemente alcalinas. 
 

PROPRIEDADES 

 
Pode ser utilizado em diversos tipos de superfície, como tijolo, cimento, betão, pedra natural e 
artificial, fibrocimento, etc. 
Não aplicar sobre superfícies pintadas. 
  

MODO DE EMPREGO 

 
A superfície a proteger deve apresentar-se bem limpa e isenta de pó, gorduras e outras 
contaminações. Homogeneizar bem antes de cada utilização. Depois de preparar a superfície, 
aplicar diretamente o produto à trincha, a rolo ou por imersão, sem qualquer diluição. 
Recomendamos a aplicação de várias demãos, húmido sobre húmido, até obter uma boa 
saturação do substrato. Geralmente, não são necessárias mais do que 2 a 3 demãos, no máximo. 
Aplicar o produto puro pelo menos 24 horas após a última chuva. 
 
Rendimento teórico: Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título 
meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m2/L/de mão. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Ver Ficha Dados Segurança do Produto.  
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.  
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 
+351 808 250 143. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico: Líquido 
Aspeto: Transparente 
Cor: Incolor  
Odor: Característico 
Densidade relativa a 20ºC: 0,79 
 

EMBALAGEM 
 
5L, 20L 
 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de util ização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 


