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PARA QUE SERVE
• Proporciona um acabamento de efeito molhado com brilho ás superfícies de 

pedra natural com acabamento rústico (envelhecido, flamejado, bujardado, 
serrado, etc.).

• Protege o material contra a penetração em profundidade de manchas orgânicas 
(bebidas, comidas, gorduras, etc.) facilitando a sua eliminação.

• Tratamento com efeito consolidante.

AS VANTAGENS
• Cria uma película brilhante que protege contra a água e as sustâncias oleosas.
• Não amarelece com a ação dos agentes atmosféricos.
• Não descasca, muito resistente á passagem.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: 
1. Com superficie limpa e seca, aplicar com uma trincha ou esponja de maneira 
uniforme e contínua, também nas juntas. 
2. Esperar 24 horas e aplicar uma segunda demão da mesma forma. 
3. Para materiais muito absorventes pode ser necessária uma terceira demão para 
conseguir o efeito molhado desejado. 

Manutenção: Solução diluida de CLEANER PRO. Em áreas com maior exposição a 
agentes atmosféricos aconselha-se reaplicar o produto cada 2 anos. 

Atenção:
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva nas proximas 24 horas.
Não transitar durante a secagem: esperar 24 horas desde a sua aplicação.
Não aplicar em barro cozido, grés rústico e superfícies polidas.
No caso de aplicação incoreta e quando é necessario uma limpeza completa do 
material utilizar NOPAINT STAR.
Não utilizar em materiais com problemas de humidade e eflorescências nem em 
áreas muito húmidos (duches, saunas, etc.).

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
Apliar 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.
• Aplicando o produto em interiores é aconselhável ventilar devidamente o 

local.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente 

integra.
• 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.

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

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

  10/20 m²

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

PROTECTOR 
HIDRO-OLEOREPELENTE 
COM EFEITO MOLHADO

MÁRMORE E GRANITO COM ACABAMENTO NÃO 
POLIDO, PEDRA NATURAL RÚSTICA, TUFO

WETWET

WET protege contra as manchas em profundidade de substâncias 
aquosas e óleosas, dando aspeto molhado e brilho a pavimentos e 
revestimentos de pedra rústica, no interior/exterior. WET não fica amarelo 
nem descasca com o tempo.


