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WET ECO protege contra a penetração em profundidade de substâncias 
aquosas, mantendo a tonalidade e brilho dos pavimentos e 
revestimentos em barro e pedra natural rústica, no interior/exterior. 

PARA QUE SERVE
• Protetor hidro-olerorepelente e anti-sujidade fugo com efeito molhado para 

superficies com elevada porosidade (barro cozido, tijolo face á vista, pedra 
rústica).

• Evita a absorção profunda da sujidade e manchas orgânicas, facilitando sua 
eliminação, evita o desgaste e os danos dos agentes atmosféricos.

• Ideal para interior e exterior.
• Evita o desgaste superficial (empoeiramento) das superfícies.

AS VANTAGENS
• Rendimento muito elevado: produto concentrado, diluye-se em água. 
• Tratamento ecológico de base aquosa.
• Alta resistência á passagem pesado.
• Resistente aos agentes atmosféricos.
• Não amarelece e não descasca.
• Facilita a limpeza de manutenção.
• Não altera a resistência ao gelo dos materiais (UNI EN ISO 10545-12).
• Produto com baixas emissões de COV: certificado GEV e marcado EC1Plus, 

contribui para a aquisição de créditos LEED.
• Certificado A + (regulamento COV francês).
• Produto em conformidade com:

- French CMR components
- AgBB
- Belgium regulation

COMO SE UTILIZA
Aplicação: 
Diluir WET ECO em água em proporção de 1:1 (1 litro de produto em 1 litro de água). 
Com superficie limpa e seca, aplicar a solução com uma trincha. Com material seco 
(esperar pelo menos 3-4 horas), aplicar uma segunda camada de produto diluido. A 
superficie é transitável passadas 12 horas. Em interiores de barro, aplicar uma cera 
FILA de acabamento. 

Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO. 

Atenção:
Não aplicar em superfícies polidas. Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva.
Não aplicar o produto em materiais com problemas de humidade e eflorescências.
No caso de aplicação incoreta e quando é necessario uma limpeza completa do 
material utilizar NOPAINT STAR.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Alplicar 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.
• 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:

Pedra natural, aglomerados não polidos 20/40 m²

Barro cozido 20/40 m²

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

PROTEÇÃO ECOLÓGICA COM 
EFEITO MOLHADO

PEDRA NATURAL NÃO POLIDA, AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS, BARRO COZIDO
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