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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO é um produto à base de emulsões de 

silano/siloxano, desenvolvido para ser utilizado como um excelente repelente de água ou 

como agente de preparação de superfícies minerais. É também adequado para utilização 

como agente hidrofugante a aplicar durante o fabrico de materiais de construção à base de 

argila, betão, fibrocimento, fibras minerais e agregados leves. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Elevada capacidade de penetração; 

 Rápido desenvolvimento da capacidade de repelência à água; 

 Elevada durabilidade; 

 Efeito “beading” efetivo, permitindo manter a superfície mais limpa, diminuir o 

aparecimento de fungos e algas e permitindo ao substrato “respirar” e manter-se 

intacto; 

 Não altera o aspeto do substrato; 

 Secagem livre de “tack”; 

 Permite uma boa repintura; 

 Produto aquoso e “amigo do ambiente” 

 Elevada estabilidade em armazém. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

É fornecido em embalagens plásticas de 1, 5 e 25 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO deve ser armazenado na sua embalagem de 

origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 

25ºC, por um período médio de 24 meses. 
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PREPARAÇÃO DE SUPORTE 

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras. Deve escovar-

se bem o substrato, utilizando, se necessário a Solução 1962 P/ Preparação de Substratos.  

 

SISTEMA DE PINTURA 

Aplicar 2 demãos do produto, molhado sobre molhado, sem qualquer diluição, a rolo ou à 

trincha. Homogeneizar bem o produto antes de usar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade: 0,99-1,10 gr/cm3 

 

RENDIMENTO 

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, 

assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-

se 4 a 6 m2/Ltr/demão. 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

 

 

 

 

 

 


