F I C HA DE APLICAÇÃO

MIGRASTOP 50
UTENSÍLIOS PARA APLICAÇÕES:
MODO DE APLICAÇÃO:
Para obter um bom resultado, é conveniente tratar o comprimento total da parede. Um
tratamento parcial muitas vezes leva a um deslocamento do problema.
Do mesmo modo. recomendamos um tratamento dos angulos de 1 metro de altura no mínimo,
para criar uma barreira anti-humidade eficaz.
Se a humidade da parede sobe mais de 1 metro e meio do solo, assegure-se que não existe
outra fonte de infiltração ( canalizações, infiltrações de telhados, juntas de fachadas porosas,
terras encostadas, etc..).
Depois de ter verificado a espessura da parede, efectue uma marca na broca correspondente
a 80% da espessura da parede (para evitar de perfurar a mais).
Perfure buracos ø16 mm cada 15 cm escalonados (conforme foto), a mínimo 8 cm do solo,
com um angulo de 45° para baixo.

Se a espessura da parede for superior a 50 cm, perfurar da mesma maneira do outro lado.
Encher os furos em 3 vezes no mínimo, inserindo a lança do pulverizador directamente no
buraco até o produto sair (deixar actuar 4 horas entre cada enchimento).
Enxaguar com água as eventuais pingas entre cada aplicação. Proteger os solos caso seja
feito no interior.
Para acelerar a secagem da parede, aguardar alguns dias antes de tapar os furos.

.

1° : Furar

2° : Encher

3° : Tapar

NOTA: Nas paredes em pedras calcárias, pode aparecer salitre durante algumas semanas, esta é uma reacção
normal, que está ligada à mineralização e secagem da parede. Após algumas semanas o fenómeno pára
definitivamente.

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.
As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no
nosso laboratório. Pertence ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades.
Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.

F I C HA DE APLICAÇÃO

MIGRASTOP 50
CONSUMOS MÉDIOS (para aplicação em superficies):
-1 Litro = 3m2 a 5m2 em função da porosidade
CONSUMOS MÉDIOS (para tratamento capilar):
- 3 Litros por metro linear em paredes com espessura entre 20 a 30 cm.
- 5 Litros por metro linear em paredes com espessura entre 40 a 50 cm.
Atenção se a diferença entre o nivel do solo interior e
exterior for superior a 40 cm: efectuar uma cuvelagem

Caso classico, tratamento de capilaridades
pelo interior ou exterior

Tratamento
capilaridades
possivel

Capilaridades

Capilaridades

Temperaturas de aplicação

Mini

Maxi

Temperatura do suporte

5°C

0°C

Temperatura ambiente

5°C

5°C

CONDIÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
MIGRASTOP 50 está pronto a aplicar. Não misturar com outros produtos, Não diluir.
Proteger todos os suportes em que o produto não vai ser destinado: vidros, alumínio,
PVC, pinturas, madeiras, veículos, etc...
Não aplicar em pleno sol, nem com temperaturas muitas elevadas. Não aplicar com
tempo de gelo ou risco de gelo nas horas a seguir a aplicação. Não utilizar pulverizador
no caso de ventos fortes.
Em caso de projecção, enxaguar com água as partes atingidas.
Agitar o bidão antes de aplicar.

LIMPEZA DO MATERIAL:
Limpar os materiais com água, não deixar produto dentro do pulverizador.
Reciclar ou eliminar as embalagens conforme legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS:
ESTADO: Liquido

COR: Incolor

AROMA: neutro

PROTECCÃO:

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.
As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no
nosso laboratório. Pertence ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades.
Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.

