
Aquasil Silicone Premium

                                                                               Classificação: ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.

                                        Descrição: O Aquasil Silicone Premium Marfim é um hidrorepelente à base de silicone 
                                        para piso e fachadas. Produto que tem como finalidade proteger a superfície, inibindo a 
                                        infiltração de água e evitando, assim, umidade, manchas e o escurecimento dos rejuntes,
                                        mantendo inalterada a aparência da superfície e permitindo que ela respire normalmente.

                                        Indicação: Indicado para proteger, impermeabilizar e embelezar superfícies em geral, 
                                        podendo ser aplicado, interna e externamente, em vários tipos de telhas, tijolos a vista, 
                                        parede, concreto aparente, pedras naturais, entre outros. Não dá brilho nem modifica a 
                                        aparência dos materiais.

                                       Diferenciais: É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente repelência à água.
                                        

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS  
Cor: Incolor
Brilho @ 60º: Não aplicável
Peso Específico: 0,780 - 0,800 g/cm³
Viscosidade: 11 – 15 Segundos (CF4)
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 550,00 g/L
Ponto de Fulgor > 37 ºC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição: Resina de silicone, aditivos especiais e solvente.
Prazo de Validade: 36 meses                                       
Toxidade: Baixa toxidade
Embalagens: 18 L 

DADOS DE APLICAÇÃO 
Diluente: Aguarrás Marfim                                        

Rendimento:                                                                    
Pinta até 30 m²/galão/demão                                        
Varia de acordo com a espessura,                                
diluição, preparo, absorção e tipo                                
de superfície, além de outros                           
fatores inerentes ao produto
e à superfície.

Acessórios de Pintura: Rolo de espuma,                    
pincel de cerdas macias, pistola ou airless.     

Secagem Toque: 1 a 2 horas;                                        
Entre demãos: 6 horas;                                                  
Final: 8 horas                                                                   

Diluição: Pronto para uso.

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já 
consegue um excelente resultado. Mas dependendo do
tipo e estado da superfície e da cor, pode ser que você  precise 
de mais demãos. 

Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás Marfim. 

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos,
temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade 
relativa do ar superior a 90%.

28 3542 1136
pintecom@tintasmarfim.com.br
tintasmarfim.com.br

Rod. Pedro Cola, Km 0, Castelo - ES

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação

dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.
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