HYDRO’ NET
IMPERMEABILIZANTE, PROTECTOR E CONSERVADOR DE PEDRAS, TELHAS,
CIMENTOS, ESTUQUES, ETC.
Definição:
HYDRO’ NET é um produto de tecnologia inovadora concebido para protecção de superfícies em
granito, pedra calcária, xisto, tijolo de burro, telha, fibrocimento, mármores, ardósias, gesso, rebocos,
betão, etc.
Dados Técnicos:
HYDRO’ NET é um produto de base solvente, composto por organosiloxanos, emulsionantes e
conservantes.
Propriedades:
HYDRO’ NET é um produto especialmente formulado para impermeabilizar todo tipo de superfícies
sujeitas a condições extremas, como humidade, derrames de líquidos e gorduras, etc. O tratamento
com HYDRO’ NET impede a infiltração de humidades, porém deixa passar o vapor de água,
deixando assim o material respirar.
HYDRO’ NET evita o envelhecimento precoce das superfícies, o crescimento de fungos e algas,
reduz o desgaste dos ciclos de gelo/degelo e reduz a acção erosiva provocada pela infiltração da
água das chuvas.
A aplicação de HYDRO’ NET não altera a coloração natural da pedra, mantendo-a com o aspecto
original.
HYDRO’ NET pode ser aplicado tanto em interiores como no exterior, em paredes ou pisos.
HYDRO’ NET é transitável.
HYDRO’ NET não altera a porosidade das superfícies tratadas. Após o tratamento poderá aplicar
qualquer tipo de tintas, cimentos colas, etc.
Indicações:
Agitar antes de usar.
HYDRO’ NET deve ser aplicado puro, com suporte seco e isento de poeiras. Aplicar com um
pulverizador, trincha ou rolo, uniformemente, de modo a que toda a superfície a tratar fique bem
molhada. Em suportes muito porosos (como pedras calcárias, telha antiga, fibrocimento, reboco,
betão, mármores e granitos amaciados), aplicar uma segunda demão com 2 horas de intervalo.
RENDIMENTO ORIENTATIVO:
Suportes pouco porosos: 1Litro = 5 a 10 M2
Suportes muito porosos: 1 Litro = 3 a 5 M2
Armazenagem:
Manter afastado de chamas ou fontes de ignição e a temperaturas inferiores a 30ºC.
Manter o produto bem fechado na sua embalagem de origem.
Precauções:

Manter afastado das crianças.
Recomenda-se o uso de luvas de protecção durante toda a manipulação do produto.
Não misturar com outros produtos de limpeza.
Características:
Aspecto: Líquido, límpido ou ligeiramente turvo.
Cor: Incolor, ligeiramente amarelado.
Aroma: Ligeiro a solventes
Densidade: 0,810 kg/dm3  50 gramas
Índice de Refracção: 1,430 - 1,440
Conteúdo de sólidos:> 10%
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