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Produto anti-vegetativo, testado segundo a normativa UNI EN ISO 
846:1999.  A formulação limita a deterioração da superfície quando 
exposta a degradação orgânica. 

PARA QUE SERVE
• Hidrorepelente ecológico em base de água com efeito natural.
• Impermeabiliza o material em profundidade conservando sua transpiração.
• Impede o crecimento de verdete, algas, mofo e likens.
• Protege contra os danos e desgaste do material provocado pelos agentes 

atmosféricos.

AS VANTAGENS
• Barreira anti-verdete certificada pelos tests realizados segundo o metódo UNI EN 

ISO 846:1999.
• Ideal para a proteção de paredes exteriores.
• Resistentes aos raios UV.
• Não altera a resistencia as geladas do material.
• Antieflorêscencias: evita a saida de salitre do material.
• Pode ser aplicado sobre superficies com humidade residual reduzindo 

drasticamente os tempos de espera entre as fases de tratamento.
• O produto mantem o nivel de transpiração do material superior ao 90%.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: Com superfície limpa e seca, aplicar o produto com uma trincha ou outro 
aplicador, impregnando bem o material e as juntas. Antes de o produto secar (10 a 
15 minutos), remover eventuais resíduos do produto com um pano. A superfície é 
transitável após 4 horas. A proteção é ativa às 24 horas. 

PARA USO PROFISSIONAL: em superfícies verticais, aplicar com pulverizador 
(airless) usando o DPI apropriado, conforme indicado na ficha de segurança. 

Atenção:
Testar o produto numa pequena zona de superficie para averiguar eventuais 
cambios da cor.
Evitar residuos de produto não absorbido.
Não aplicar em exterior no caso de se prever chuva. Eventuais resíduos do produto 
podem ser eliminados com o produto seco, utilizando FASEZERO diluído em 
água na proporção 1:10 e usando um esfregão ou disco branco.
Evitar a aplicaçao em presença de condensação superficial ou baixo a ação direta 
do sol.
Não protege contra ataques ácidos.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 10º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, se-

guindo os criterios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização 
das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc. Não protege o 
mármore e a pedra calcaria das agreções ácidas.

Embalagens
1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Barro cozido, tijolo face á vista, 
pedra natural e enlucido

10/20 m²

Cimento e derivados 8-10 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

PROTEÇÃO HIDROREPELENTE 
ECOLÓGICA

PEDRA NATURAL E AGLOMERDOS NÃO POLIDOS, 
CIMENTO E DERIVADOS, BARRO COZIDO, TIJOLO 
FACE Á VISTA, GRÉS RÚSTICO, ENLUCIDO, TUFO
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