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Produto formulado à base de resinas de Hydro-Pliolite® segundo uma nova tecnologia EBS (Emulsified Binding System) para 

aplicação em interior e exterior. 

Indicado para a aplicação em paredes e fachadas de interior e exterior, quando se pretende reforçar a proteção e melhorar a 

aderência das tintas de acabamento. Permite o acabamento com qualquer tipo de tinta aquosa. 

Boa aderência das tintas de acabamento; 

Baixo odor; 

Fácil aplicação;  

Uniformização da absorção do substrato; 

Boa capacidade de penetração do substrato; 

Boa filmidificação em condições difíceis.   

Cor: Branco 

Aspeto: Mate 

Densidade (23ºC): 1,44 ± 0,02  

Viscosidade (23ºC): 2000 ± 500 mPa.s 

Rendimento Teórico: 9 - 12 m² / Litro / Demão  

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da 

aplicação. 

Superficial: ± 1 hora          Repintura: 4 - 6 horas 

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010) 

Contém no máximo: 30 g/l COV

Preparação da Superfície: 

De uma forma geral, as superfícies a pintar devem encontrar-se secas, isentas de gorduras e poeiras. Se for no exterior, 

aconselha-se uma limpeza com jato de água, deixar secar e retocar as zonas danificadas. 

Em Superfícies Novas: 

Deve-se aguardar pela cura completa do cimento (1 mês). Antes de aplicar o produto é aconselhável escovar 

cuidadosamente a superfície para eliminar eventuais partículas soltas. 

Em Superfícies Pintadas:  

Retirar bem toda a tinta “velha” mal aderente. Se necessário, retocar as zonas danificadas e proceder como em rebocos 

novos. 

Em Superfícies Contaminadas: 

Com algas ou fungos, recomenda-se limpar previamente com o CleanWall (S0791-L). 
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Processo de Aplicação: 

Rolo (anti gota), trincha e pistola Airless. 

Homogeneizar bem o produto e aplicar uma demão (ver esquema de diluição). 

Em rebocos irregulares ou substratos com elevada absorção é aconselhável aplicar duas demãos do produto.  

Diluição: 

Trincha ou Rolo: aplicar o produto tal e qual como é fornecido 

Pistola Airless: se necessário diluir com 5 – 10 % de água potável  

Obs.: Em rebocos afagados (com menor absorção) ou em situações de repintura sobre tintas envelhecidas é aconselhável 

diluir o produto com 25% de água potável.  

Diluente Recomendado/Limpeza: Água Potável  

Nota: As superfícies não devem estar acima dos 25ºC e deve ser evitada a aplicação nas horas de maior calor, chuva ou 

ventos fortes.  

A aplicação deve ser feita em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida tal como luvas, máscara, óculos, etc. 

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter fora do alcance das crianças.  

5 L e 15 L  

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto (entre 5 a 35ºC), seco e bem ventilado. 
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