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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: HIDROFUGANTE

DESCRIÇÃO:  produto  a  base  de  anidro  com  base  em  silicone  hidrogênio
polisiloxanos, indicado para protege contra formação do mofo e manchas decorrentes
de umidade. Sua ação repele a água em gesso e placas de gesso; blocos de uso
internos, divisória, argamassa projetada e argamassa mista.

Sua formulação para exames laboratoriais:

1,25  g  de  Hidrofugante  são  misturados  com  400  g  de  deionized  água  com  um
misturador de turbina (1.000 rpm) durante 30 Segundos, 500 g de gesso de Paris, é
adicionada  a esta mistura.   A mistura  foi  agitada mais uma vez com uma turbina
misturador durante um minuto e a vertida em tubos de PVC (Diâmetro: 8 cm, altura: 2
cm). 

Após a presa,  as amostras são removidas a formar PVCrings e secos durante 24
horas  a  40  °  C  em  um  exhaustet-ar  de  secagem  armário  com  aba  aberta.
Subsequentementeas amostras são secas durante seis dias de sala de temperatura,
durante esse tempo eles vão atingir o seu constante peso. 

Para determinar a absorção de água, as amostras são colocadas horizontalmente em
água desionizada de modo a que eles  são cobertos por 5 cm de água.  Após 2 horas
sãoretirados,  as  gotas  restantes  na  superfície  são  removido  e  as  amostras  são
pesadas.  A média  de absorção de água de pelo menos 3 amostras é calculado; como
uma regra,  é  de  5%,  expresso  em termos  de  peso  seco  das  amostras  antes  da
imersão em água.  Não tratada  amostras produzidas pelo mesmo método que tem
uma água absorção de cerca de 50%.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

Aparência: líquido incolor 

Odor : característica 

Teor de substância activa [% Em peso] 100% 

Voláteis [% Em peso] max.  1,5 

Índice de refracção a 25 ° C, aproximadamente.  1, 396 

Densidade a 25 ° C, aproximadamente.  [G / cm ³] 1,0 
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Viscosidade a 25 ° C, aproximadamente.  [Mm ² / s]  20

Ponto de fulgor, aprox. 

DIN 51 758[° C] > 100 

NORMATIZAÇÃO: Não determinado 

PREPARO:

Adicionar o produto à água para mistura do gesso. A adição de apenas 0,1 - 0,3%
expresso em termos de o gesso, os efeitos de uma redução da absorção de água
como requerido pela DIN 18 180.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

02 gramas p/ kg de gesso para bloco divisório

02 gramas p/ kg de gesso para revestimento interno

03 gramas p/ kg de gesso para revestimento externo

EMBALAGEM: embalagem em garrafa plástica de 01, 02, 05, 50 e 200 litros.

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em recipientes bem fechado originais ser entre 0 ° C e 30 ° C 
Osrecipientes devem ser protegidos contra a luz solar. 
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VALIDADE: 12 meses da data da embalagem quando armazenado em recipientes 
originais bem fechados, se entre 0°C e 30°C. Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


