
Boletim Técnico

1. É aconselhavel fazer um teste um uma pequena área para determinar 
a facilidade de aplicação e o resultado esperado de secagem em 24 
horas.

Atenção: Antes de iniciar a impermeabilização verifique-se 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.

2. Sature generosamente a superfície com o produto.

3. Aguarde pelo menos 10 minutos para repetir a operação.

4. Em superfícies pouco porosas, após a segunda demão, 
recomenda-se imediata remoção de excessos como uso de panos 
limpos e secos.

Atenção: O produto é impregnante e deve ficar dentro das superfícies e não 
sobre elas. Se você esperou muito tempo e o produto começou a cura e, assim, 
tornou-se mais difícil de ser removido, umedeça o pano com Hidrofuga Preto 
para facilitar a remoção e esfregue sobre os resíduos.

Dica: A remoção de resíduos só é necessária em materiais polidos ou muito 
fechados. Não será efetuada em revestimentos porosos, pois o produto 
penetrará por completo em sua capilaridade.

5. A área pode ser liberada para trânsito após duas horas de secagem 
da segunda demão e poderá ser molhada somente 24 horas depois.

6. Caso efeito ainda não seja o desejado, após a segunda demão, 
aplique uma nova demão para escurecer ainda mais a superfície.

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.

Pronto! :)

Como usar?

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.
Revestimentos: Todo e qualquer revestimento 
poroso escuro.
Resolve: Risco de manchas e infiltrações. Baixa 
intensidade de cor em revestimentos escuros.
Benefícios: Protege contra umidade.

Composição

Silano, Siloxano, Hidrocarbonetos alifáticos e 
Corante.
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Hidrofuga Preto
Intensificador de cor em superfícies escuras

Hidrofuga Preto é um hidro/óleofugante 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 promove a intensificação da cor original 
de materiais escuros, particularmente os pretos, e ainda permite a 
liberação da umidade contida dentro ou abaixo dos revestimentos. Pode 
ser usado tanto em áreas internas quanto externas.

Obs: O incremento de tom será mais notório em materiais mais 
fechados. Indicado para todo e qualquer revestimento poroso.
Atenção: Hidrofuga Preto não impede corrosão por ácidos, arranhões 
ou desgastes. 

1 Litro 5 Litros 50 Litros
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