SUPER
BOLETIM TÉCNICO
DIVISÃO ESPECIALIDADES
Propriedades:
PSC Hidrofuga Super é um hidro/oleofugante base solvente indicado para a máxima
proteção dos revestimentos mais porosos. Impede a infiltração de óleos e diversos
outros tipos de líquidos. Também protege o revestimento contra a deterioração pela
ação da umidade. Trata-se de um produto impregnante que não promove qualquer
alteração estética e ainda permite a liberação da umidade contida dentro ou abaixo
dos revestimentos. Pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas.
Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.

Modo de uso:
1. É aconselhável fazer um teste em uma pequena área para determinar a facilidade
de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 horas. 2. Antes de iniciar a
impermeabilização verifique se as superfícies estão limpas, livres de resíduos e
secas. Para a aplicação pode-se usar pulverizador manual de baixa pressão, pincel,
rolo ou similar. 3. Sature generosamente a superfície com o produto. 4. Aguarde pelo
menos 10 minutos para repetir a operação. 5. Em superfícies polidas, após a
segunda demão, recomenda-se imediata remoção de excessos com o uso de panos
limpos e secos. 6. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de
secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.
Atenção: A impermeabilização não impede corrosão por ácidos ou álcalis, arranhões
e desgaste por trânsito. Importante: Usar Limpeza Diária LP para manutenção de
limpeza e preservação da impermeabilização. Recomenda-se repetir o tratamento
após 24 meses.

APRESENTAÇÃO

Composição:
Princípio ativo: Silano, siloxano.
Composição: Adjuvante e hidrocarbonetos alifáticos.

Atenção
Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Use luvas de proteção. Pode ser fatal se
ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar defeitos genéticos se
aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigado da luz e do calor. Manter o produto
em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro
de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os
olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa
inconsciente. Proteger plantas.

CLASSE
: Mármores, Granitos, Limestones, Gneisses, Porcelanatos, Marmoglass polidos e lustrados ,
Cerâmicas e Porcelanatos Esmaltados.
CLASSE : Solarium ou similares, Ardósias, Basalto, Cerâmica Natural Cotto , Mármores texturizados, Granitos
texturizados ﬂameado, apicoado, etc. Concreto Lapidado, Ladrilhos Hidráulicos, Pedra Miracema, Paviﬂex,
Granitina granilite , Korodur, Concreto Polido com acabadora mecânica , Pedra Portuguesa, etc.
CLASSE : Arenito, Grês, Pedra Sabão, Talco, Quartzitos Caxambu, Mineira, São Thomé , Goiás, Ouro Preto,
Tijolos de demolição rústico, Limestones texturizados, Madeiras, Concreto Bruto, etc.

VALIDADE:
Válido 24 meses após a data
de fabricação.

RENDIMENTOS:
Classe 01: 30m²/Litro
Classe 02: 8 a 12m²/Litro
Classe 03: 3 a 8m²/Litro
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