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REVAT PROTEC
®

LÍQUIDO 
HIDRORREPELENTE 
E PROTETOR

DESCRIÇÃO
REVAT PROTEC é uma solução impermeabilizante 
e protetora, que penetra facilmente no interior da 
cerâmica e da argamassa; deste modo, cria uma 
barreira à passagem da humidade, evitando manchas 
e e�orescências.
Apresenta-se em duas versões:
•	base	aquosa	(REVAT PROTEC ACU)
•	base	orgânica	(REVAT PROTEC ORG)

D A D O S   T É C N I C O S
REVAT PROTEC ACU REVAT PROTEC ORG

Aspeto Líquido Líquido

Densidade a 20 ºC 1,1 ± 0,10 g/cm3 0,75 ± 0,05 g/cm3

Solvente Água Orgânico

Temperatura de aplicação +5ºC a +35 ºC +5ºC a +35 ºC

PH > 12 –

Comportamento ao fogo Não in�amável In�amável
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APLICAÇÕES
Tratamento de peças de cerâmica absorventes:
grés, terracota, etc.
Proteção de revestimentos cerâmicos em 
cozinhas, banhos, etc.
Tratamento de fachadas em pedra natural, 
tijolos e outros materiais porosos.

PROPRIEDADES
Excelente capacidade de penetração.
Proteção contra salitre, humidade, poeira, etc.
Evita o aparecimento de e�orescências.
Não modi�ca a textura original do substrato.
Resistente a detergentes e produtos de limpeza 
domésticos.

MODO DE EMPREGO
O substrato deve ser resistente e estar 
perfeitamente endurecido, assim como isento 
de poeira, pintura, óleo, etc.
Se houver e�orescências, restos de cimento ou 
de selantes de juntas, devem ser previamente 
eliminados com DESINCRUSTANTE DE 
CEMENTO.

REVAT PROTEC - ACU: Deve diluir-se em 3 
ou 4 partes de água e aplicar-se com broxa, rolo 
ou pistola.
Dado ser um produto em solução aquosa, 
recomenda-se que seja aplicado sobre materiais 
secos, para obter um tratamento correto.
Aplicar uma só vez sobre a superfície.

REVAT PROTEC - ORG:Aplica-se sobre o 
substrato diretamente, sem diluir, com broxa, 
rolo ou pistola.
Sobre superfícies muito porosas, é conveniente 
repetir o tratamento quando a primeira camada 
estiver seca, para obter melhores resultados.

Com ambos os produtos, aplicar de modo 
uniforme sobre toda a superfície, evitando 
acumulações de produto em algumas zonas, 
que se notariam após a secagem.
Antes de efetuar o tratamento, realizar sempre 
um ensaio, para veri�car se a tonalidade do 
substrato a tratar não se altera.
O efeito de hidrofugação consegue-se 3 dias 
depois da aplicação do produto.

RENDIMENTO
•	REVAT PROTEC - ACU é uma solução 

concentrada e sempre deve ser diluído com 
água. Em caso de falha ao fazer isso, podem 
aparecer manchas esbranquiçadas.

•	Não	 projetar	 o	 material	 sobre	 materiais	
sensíveis a álcalis (alumínio, ligas ligeiras, 
madeiras), dado que é um produto alcalino.

•	 Evitar	o	contacto	direto	com	o	produto.
•	 Usar	óculos	de	proteção	e	luvas	de	polietileno	

ou plástico.
•	 Evitar	 a	 inalação	 dos	 respetivos	 vapores	 e	

procurar trabalhar em zonas bem ventiladas.
•	Manter	fora	do	alcance	das	crianças.

RENDIMENTO
O consumo depende da porosidade do material 
sobre o qual é aplicado, da intensidade do 
tratamento e do sistema de aplicação. A título 
orientativo, o consumo é de:
REVAT PROTEC - ACU: 
1 litro por cada 10-15 m2.
REVAT PROTEC - ORG: 
1 litro por cada 7-10 m2.

APRESENTAÇÃO
Em bidões de plástico de 5 e 25 litros.

ARMAZENAMENTO
Na embalagem original fechada e protegida da 
humidade: 2 anos.
Em algumas ocasiões, decorrido algum tempo 
de armazenamento, podem aparecer ligeiros 
grumos de cor castanha avermelhada, que não 
provocam a perda de e�cácia do produto.
REVAT PROTEC - ORG deve armazenar-se 
num local ventilado e afastado de focos de calor 
intensos.

SEGURANÇA E HIGIENE: Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança 
do produto. A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor �nal do produto.

AVISO LEGAL: Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliogra�a. Outras aplicações do produto que não 
sejam as indicadas nesta �cha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido 
às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, 
agradecemos que consulte o nosso departamento técnico. A �cha técnica válida será sempre a última versão, disponível em www.propamsa.es. Janeiro de 2015.


