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weber.hydrofuge
Agente de hidrofugação em fase aquosa para proteção de superfícies em fachada
Utilizações
•

Hidrofugação de materiais porosos não fissurados, limitando a absorção de água e fixação de sujidade.
Conserva o aspeto original dos materiais.

Suportes
•
•
•
•

Rebocos à base de cimento ou cal
Betão, tijolo à vista, tijoleira, telha cerâmica ou de betão
Pedra natural
Acabamentos orgânicos espessos (weber.plast decor, weber.plast decor plus ou similares)

Limites de utilização
•
•
•
•

Não aplicar sobre revestimentos à base de gesso.
Não aplicar em superfícies molhadas.
Não é recomendado para tratar superfícies submersas.
Não revestir.

Informação técnica
•
•
•
•
•
•

Composição: mistura de silanos e siloxanos organomodificados em fase aquosa
Densidade: 1,02 kg/L
Consumo: 0,3 a 2,0 l/m2, dependendo da porosidade e rugosidade do suporte e do número de aplicações;
Apresentação: embalagens de 5 litros e 20 litros;
Conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente
ameno (temperatura entre 5ºC e 35ºC)
Cor: branco (incolor após aplicação)

Condições de aplicação
•
•
•

Temperatura de utilização: 5ºC a 30ºC
Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas
Não aplicar em suporte quente, nem sob sol forte, vento forte ou sob chuva

Características de aplicação
•
•

Tempo de secagem: 24 horas
Tempo de eficácia ótima: 7 dias
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Recomendações
•
•
•

Proteger as superfícies que não se desejam tratar (vidro, janelas, alumínios, etc.).
Lavar as ferramentas de aplicação com água após a utilização.
Consultar a ficha de dados de segurança e a etiqueta de segurança colocada na embalagem.

Preparação do suporte
•
•
•

O suporte deve estar perfeitamente limpo, isento de poeiras, seco, e sem resíduos de produtos de
limpeza.
Tratar fissuras e restaurar suportes degradados.
No caso de ser efetuada limpeza com detergentes aniónicos, antes da hidrofugação, é imperativo
esperar 2 a 3 semanas antes da aplicação do weber.hydrofuge.

Aplicação
•
•
•
•

weber.hydrofuge está pronto a aplicar. No entanto deve agitar-se a embalagens antes de utilização para
homogeneização do conteúdo.
Aplicar até à saturação, em duas camadas espaçadas em pelo menos 10 minutos, com rolo ou trincha, de
baixo para cima
A aplicação também pode ser feita com pulverizador de baixa pressão.
Sobre suportes muito porosos, repetir a aplicação no dia seguinte.

Recomendações de Segurança na Utilização
•
•
•

Produto agressivo, respeitar as precauções de utilização.
Consultar a etiqueta de segurança colocada na embalagem do produto
Consultar a ficha de dados de segurança

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança
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Apresentação
Embalagens de 5 e 20 litros

Cor
Branco

Conservação
12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original
fechada e em ambiente ameno (temperaturas entre 5ºC e 35ºC)

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.
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