CONCENTRATO é um agente de hidrofugação (repelente à água) de superfícies,
com alto poder de penetração, isento de solventes, para proteger os Revestimentos
Decorativos Minerais ANTICCA de manchas causadas por escorrimentos de água das
chuvas. Pode ser aplicado sobre superfícies porosas e absorventes.
Bases para aplicação
• Revestimentos Decorativos ANTICCA;
• Tijolo aparente; • Pedras porosas;
• Concreto aparente; • Argamassas de revestimento;
• Telha cerâmica.
Vantagens
• Reduz absorção de água;
• Não forma filme, evitando manchas e destacamento da película;
• Permite a passagem de vapor de água e secagem das estruturas;
• Reduz a impregnação de sujeiras;
• Preserva a aparência original das superfícies;
• Sem brilho;
• Alta durabilidade.
Verificação e preparo da superfície
• O substrato deverá estar firme, seco e curado (mínimo de 28 dias para substratos
cimentícios);
• Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que
prejudique a absorção e penetração do revestimento;
• Não lavar o substrato com produtos a base de cloro, pois poderá prejudicar a
eficiência do produto;
• Em casos onde houve lavagens ou limpezas, aguardar a secagem total do substrato
antes da aplicação do CONCENTRATO.
Condições de aplicação
• Temperatura ambiente para aplicação deve ser entre 10 e 30º C;
• Não aplicar o produto em dias chuvosos.
Dicas
• Aplicar o CONCENTRATO em panos pré-delimitados para evitar que fiquem áreas
sem impregnação do produto;
• Proteger todas as janelas, portas, paredes, pisos e locais que não devem absorver
o CONCENTRATO, pois o produto seca e adere rapidamente;
• Limpar imediatamente, com pano úmido, locais que forem atingidos pelo produto.
Após a secagem poderá provocar danos permanentes.
Mistura do Produto
• Para a mistura do CONCENTRATO, utilizar água limpa na proporção indicada, em
um recipiente apropriado e estanque, livre de impurezas e protegido do sol;
• Utilizar sempre a quantidade total de uma ou mais embalagens;
Atenção: Utilizar todo o produto preparado no dia da diluição, ou seja, misture
somente a quantidade suficiente para aplicação durante o mesmo dia.

Aplicação do produto
1ºPasso – Com o auxílio de um pulverizador de baixa pressão ou trincha, aplicar o
CONCENTRATO preparado, cobrindo totalmente as áreas desejadas. O produto deve
ser aplicado em no mínimo 02 demãos, sem intervalos (úmido sobre úmido), até a
saturação do substrato (aparência “molhada”).
Nota: O produto não deve ser aplicado com alta pressão ou em aerosol.
Ferramentas para aplicação: Recipiente de mistura, pulverizador de baixa pressão
ou trincha. Equipamentos de proteção Luva, óculos, uniforme, cinto de segurança,
trava quedas, capacete, cordas e demais EPI´s requeridos pelas normas técnicas.
Composição: Microemulsão de silicones.
Validade: 360 dias da data de fabricação.

