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PARA QUE SERVE
• Protege e repara os terraços, varandas, coberturas, etc. contra a penetração de 

água e humidade.
• Consolida o material (barro, grés rústico, pedra natural, juntas, etc.) evitando sua 

rápida deterioração
• Elimina o problema das infiltrações.
• Impede a formação de verdete, mofo, eflorescências e evita a formação de danos 

à estrutura.
• Protege as juntas, também se agretadas.
• Penetra e impermeabiliza gretas e fissuras de até 1 mm de espessura, 

proporcionando propriedades hidrorepelentes.

AS VANTAGENS
• Proteção hidrorepelente, sem película, transitável, transpirável, evita a saída de 

sais e a formação de ferrugem.
• Fácil de estender com trincha ou aplicador similar.
• Não amarelece em nenhuma condição ambiental e de envelhecimento.
• Alto rendimento.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: Com superfície limpa e seca (para uma limpeza correta, use o 
detergente FASEZERO, aplicar SALVATERRAZZA® com uma trincha em toda a 
superfície, impregnando bem as juntas e fissuras. Antes de secar o produto (dentro 
de 10 minutos), remover completamente o resíduo da superfície com um pano 
limpo. A aplicação de SALVATERRAZZA® em grandes quantidades não melhora as 
prestações. Em materiais absorventes, como pedra natural, cimento, barro, aplicar 
outra demão de produto passadas 8 horas. A superfície é transitável após 8 horas. 
A proteção é ativa após 24 horas. 

Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO. 

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

Atenção:
O produto reaviva ligeiramente a tonalidade dos materiais absorventes, realizar 
um teste prévio numa pequena área da superfície. Não aplicar o produto no caso 
de se prever chuva.
Nao protege dos ataques ácidos.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente 

integra.

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

RENDIMENTO
RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Barro cozido, Pedra 10/15 m²

Grés, porcelânico e grés rústico 30 m²

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

O ANTI-INFILTRAÇÕES 
CONSOLIDANTE TRASPIRÁVEL

GRÉS PORCELÂNICO, MÁRMORE E PEDRA, 
AGLOMERADOS, CIMENTO E DERIVADOS, TUFO, 
BARRO, GRÉS RÚSTICO

SALVATERRAZZASALVATERRAZZA®®

FORMULAÇÃO COM BASE SE SILICATO DE ETILO: o produto penetra no 
interior da fissura ligando-se quimicamente ao material, proporcionando 
uma maior capacidade e resistência ao longo do tempo. Esta tecnologia 
permite excelente resistência aos raios UV e ao processo natural de 
envelhecimento.


