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Código: Hidrofugante Maltex 
Descrição  
Isolante de base solvente, baseado numa resina de alquilsiloxano, resistente aos álcalis e fungos. Excelente resistência à 
penetração de água por capilaridade e agentes de envelhecimento (gelo, degelo, UV, fungos, etc.). 
 Permeável ao vapor de água. 

Utilização 
Utilizado para hidrofugar diferentes substratos, dependendo da alcalinidade do meio. Indicado para substratos graníticos, 
marmorite, substratos de argila, fibrocimento, crepi, ardósia, etc. 

Características Técnicas 
Aspecto: Não Aplicável 
Cor: Incolor; 
Brilho: Não aplicável 
Viscosidade: (10-15)”cF4 
 

Preparação de Superfície 
A superfície deve estar seca, isenta de gorduras e poeiras. 
 
Aplicação 
As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras e outras impurezas. Restos de tintas antigas devem ser removidos. 
Fissuras existentes devem ser colmatadas. Elementos de caixilharia, borrachas e vidros de janelas devem ser devidamente 
protegidos, porque não se consegue retirar o produto das superfícies onde aderir.  
O produto deve ser aplicado sobre a superfície seca, de preferência com um pulverizador, ou com trincha.  
O produto deve ser aplicado numa camada uniforme.  
Dependendo da porosidade do substrato, poderá ser necessário aplicar maior quantidade de produto. 

Diluição 
Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido.  
 

Rendimento Previsto 
8 m2 / L/ demão – Valor orientativo; 
 

Tempo de Secagem 
SECAGEM (20ºC, 60% H.R) - Superficial: 20 minutos 
                                                  Repintura: 1 hora  

Tipo de Embalagens 
1L, 5L, 15L, 20L; 
Condições de armazenamento: 
Dois anos nas embalagens de origem e bem fechadas.   
Guardar em local seco, fresco e ao abrigo da geada e dos raios solares. 
Higiene e Segurança 
Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto. 
Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Evitar o contacto 
com a pele e os olhos 

Nota: 
As indicações previstas são de carácter geral. 
Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de 
trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. 
A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado 
deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente 
ocorram. 

 


