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CRÈME D´ETANCHÉITÉ POUR MAÇONNERIE
REPELENTE DE ÁGUA PARA FACHADAS EXTERIORES À BASE DE SILOXANOS

VANTAGENS

– Repelente de água para fachadas exte-
riores.
- Protege a alvenaria contra a água estag-
nada e efeitos nocivos causados pelo ciclo 
gelo/degelo. 
– Aplicação em uma única demão.

APLICAÇÕES
- Repelente de água pronto a aplicar, para proteção de fachadas 
exteriores contra a penetração de humidade, efeitos nocivos 
do ciclo gelo/degelo e água estagnada. Penetra facilmente em 
fachadas porosas, proporcionado um efeito repelente da água. 
Aplica-se facilmente com trincha ou rolo, numa única camada, 
sobre superfícies absorventes, tais como: cimento, cerâmica não 
vidrada, pedra, telhas, blocos de betão...
Após a cura, o produto torna-se transparente, mantendo o aspeto 
original da superfície.  Admite pintura, 7 dias  após a aplicação.  

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação
A superfície a tratar deve apresentar-se seca, isenta de poeiras, 
sujidade, algas, musgos ou quaisquer partículas soltas. No caso 
de existência de partículas soltas, deve utilizar-se uma escova 
de aço para as remover. Fissuras ou juntas danificadas devem 
ser previamente reparadas. Algas , musgos e fungos devem ser 
removidos previamente com Bostik Fungicidal Wash. Evitar o uso 
de detergentes que podem anular o efeito repelente da água. A 
aplicação deve ser efetuada sobre superfícies secas e absorventes. 
Efetuar um teste prévio, numa zona escondida, antes de iniciar a 
aplicação. Os resultados do teste devem ser avaliados 24 horas 
após a aplicação, por forma a assegurar a não existência de 
alterações indesejadas na superfície. Proteger a caixilharia, vidros 
e zonas envolventes com filme de polietileno, antes de iniciar a 
aplicação. 

Aplicação
Aplicar sobre superfícies secas, acima do nível do solo. Em áreas 
pequenas aplicar com trincha. Em áreas de maior dimensão aplicar 
com rolo ou equipamento de pulverização. Pronto a aplicar, 
sem necessidade de misturas ou diluição. O produto é branco no 
momento da aplicação, tornando-se transparente após algumas 
horas horas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Cor Branco. Transparente após secagem.

Consistência Creme

Densidade 0,841  aprox.

Composição Mistura de silanos e siloxanos

Temperatura de serviço 5˚C e +35˚C

Tempo de secagem
Aprox. 24 horas, em função das  
condições climáticas

A superfície ficará com uma tonalidade ligeiramente mais escura, 
durante a secagem do produto. Após a cura, a superfície recupera o 
seu aspeto original. Proteger a superfície tratada contra a possível 
ocorrência de chuva ou geada, durante as 24 horas seguintes à 
aplicação.  A superfície pode ser posteriormente pintada, 7 dias 
após a aplicação. São sempre recomendados ensaios prévios de 
compatibilidade, numa pequena zona não visível,  com as tintas a 
utilizar.  
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APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Caixa EAN 

30612527 5L 4 3549212480141

RENDIMENTO
20-40 m2 por cada embalagem de 5L , dependendo da porosidade 
da superfície.  

LIMPEZA
As ferramentas utilizadas devem ser limpas com água e sabão, 
imediatamente após a aplicação e , em seguida, enxaguadas com 
água limpa. Eventuais salpicos devem ser imediatamente limpos 
com água. O produto depois de curado é muito difícil de remover. 

CONSERVAÇÃO
Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C, ao abrigo 
do gelo e dos raios UV. Armazenar e transportar na posição 
vertical, com a tampa bem fechada. 

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO.

PRECAUÇÕES
Não aplicar sobre pavimentos. Este produto destina-se ao uso 
exclusivo em fachadas exteriores. Não aplicar em superfícies 
húmidas ou em dias com baixas temperaturas.  Não adequado 
para impermeabilização sob pressão hidrostática, em contacto 
permanente com água ou para utilizações abaixo do nível freático. 
Não indicado para utilização em piscinas ou respetivas zonas 
envolventes. Eventuais chapiscos sobre superfícies em metal ou 
vidro devem ser imediatamente removidos. A Idade mínima do 
betão ou argamassa deve ser de 8 semanas. Não aplicar sobre 
estruturas de armazenamento de água potável. Manter afastado 
de crianças ou animais durante a aplicação e até que o produto se 
encontre completamente curado, sem quaisquer vestígios.  

AVISO LEGAL
Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as 
respetivas especificações durante a vigência do seu prazo 
de validade. As informações contidas neste documento 
e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso 
conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser 
responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou 
erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas 
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data 
em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o 
direito de fazer alterações às formulações dos produtos. 
Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-
se com as informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado 
para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e 
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de 
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle 
direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as 
entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de 
venda, disponíveis mediante solicitação. As informações 
mencionadas neste documento são meramente indicativas.


