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Todos os dados nesta literatura são os resultados dos testes cuidadosamente realizados em laboratório e por operadores qualificados na pedra, 
devem ser considerados confiáveis. No entanto, dado o grande número de factores que podem influenciá-los, as informações aqui apresentadas 
não envolvem garantias formais ou implícitas. O usuário final assume a responsabilidade no uso do produto certificando-se de experimentar a 
característica do produto como medida preventiva. 
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Descrição: 
 
Produto consolidante transparente repelente de água e óleo.  LIMESEALER, pode ser utilizado em 
materiais muito porosos como pedras calcárias, arenitos, etc. Dando uma grande protecção, contra a 
infiltração de água, humidade, chuvas ácidas e onde possam surgir problemas de bolor, evita ainda os 
sais de pedra. É completamente transparente, não dá aspecto molhado ou polido ás superfícies tratadas, 
mantém a cor original inalterada. Previne a formação de mofos. Não repele ácidos.  

 
Características técnicas: 

 
Estado físico    Liquido 
Cor     Transparente incolor  
Odor     Característico de solvente  
Gravidade específica a 20 ° C·  0,80 ± 0,02 
Solubilidade em água   insolúvel  
Secagem ao ar em 20%·   20 -30 minutos 
pH.     Não determinado 
Viscosidade a 20ºC·   12” tazza Ford 4 
Armazenamento a 20 ° C·   12 meses em recipientes fechados 

 
Instruções de uso:   

 
Preparação da superfície: A superfície a ser tratada deve estar bem limpa e seca, se existir manchas de 
humidade, verdetes ou outras, devem ser removidos antes da aplicação.   
Aplicação: Rolo, trincha ou máquina de pressão. Aconselhamos sempre que possível fazer aplicação 
com rolo ou trincha, porque permite maior penetração do produto.  
Espalhar o produto de modo uniforme sobre a superfície a proteger com rolo ou trincha, exercendo uma 
leve pressão para o produto entranhar bem nas fissuras, cantos ou cavidades do material. Repetir a 
operação várias vezes, sem interrupção, até que a pedra fique bem saturada que já não absorva mais 
produto.  

 
Recomendações de uso: 

 
• Recomenda-se aplicar o produto até a completa saturação da pedra. Tendo o cuidado de aplicar o 
produto molhado sobre molhado; ou seja sem deixar a primeira demão secar, continuando aplicação.  
• Não diluir o produto com outro solvente ou água, o produto está pronto a utilizar. 
• O material a tratar deve estar completamente limpo e seco.   
• Após aplicação do produto deixe secar 24 horas.  
• No caso de tratamento de estátuas ou pedras decorativas, etc., tome atenção ao proteger bem as 
cavidades e os cantos.  
• Antes do uso, leia atentamente as recomendações impressas na embalagem. 
Não engolir – Manter fora do alcance das crianças – Evitar o contacto com os olhos e pele.  
• Antes de usar aconselhamos sempre a fazer um teste prévio.  

 
Áreas de aplicação:  
  

Mármores, arenitos, granito, aglomerados de mármore, pedra calcária e outros tipos de pedras naturais.   
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Rendimento:  

 
Para material compacto podem ser tratados cerca de 8/20 m2 com um litro de o produto. Para material 
mais poroso e absorvente a rentabilidade do produto pode ser inferior.  
 

Embalagem:  
 
Caixas de cartão com 12 latas de 1 litro, ou 3 bidões de 5 litros ou 1 bidões de 25litros  
Os frascos e os bidões são em folha-de-flandres ACC, após o uso deve ser reciclado de acordo 
regulamentos nacionais actualmente em vigor sobre a reciclagem. 
 
 

Preços:  

 
Embalagem de 1 Litro –  19,50€ + IVA á taxa legal  
Embalagem de 5 Litros – 87.00€ + IVA á taxa legal  
 

 
 
Código aduaneiro intracomunitário: 39.10.000 
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