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Ficha técnica 
  

Primários 

Antimoist S 

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/20-05-2014 
 

 
Produto: 

Antimoist S – Primário hidrofugante. 
 
Descrição:   

Produto formulado a partir de resinas de silicone de suporte solvente orgânico com elevado poder hidrofugante. 
Quando aplicado sobre o substrato, reage com a humidade formando um composto de forte repelência à água. 
Possui excelente capacidade de penetração na superfície a tratar.  

Não apresenta degradação em superfícies de elevada alcalinidade.   

Aplicações: 

Indicado para hidrofugação de superfícies porosas de cimento, fibrocimento, cal e gesso. Recomendado para 
protecção e hidrofugação de cantarias e pedras ornamentais de origem calcária com natureza amorfa ou cristalina. 
Apresenta propriedades fungicidas e algicidas. 

Devido à elevada resistência à alcalinidade é recomendado como primário para paredes de rebocos recentes, 

sendo possível o seu uso em superfícies de interior. É possível a hidrofugação por cima da superfície pintada pois 

o produto não forma velatura. 

 
Propriedades Físicas:  

Cor: Incolor 

Massa Específica: 0.790 g/cm
3 

Estabilidade: No mínimo 1 ano, armazenado em local fresco e seco com a embalagem hermeticamente fechada. 

Rendimento: Variável, de acordo com os índices de absorção da superfície a tratar. Como valor médio toma-se 
8m

2
/L. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 750 g/L.  

Este produto contém no máx. 710 g/L COV. (a)  
(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 

produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao 
longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 
Características de utilização: 

Recomenda-se a agitação prévia da embalagem para uma correcta homogeneização do produto. O produto deve 
ser aplicado no estado puro com uma trincha ou rolo, sendo preferível o uso de trincha pois permite um grau de 
penetração superior. Deve ser aplicado de modo a evitar a formação de escorridos, sendo aconselhado uma 
aplicação pouco abundante sobre a superfície. 

 Tempo de secagem: 

A secagem verifica-se por reacção com a humidade, sendo necessário no mínimo 24horas para o caso de pintura 
sobre o isolador. 
 
Precaução: 

Evitar o contacto prolongado com a pele. 

 Forma de fornecimento: 
 
Embalagens plásticas de 1L e 5L. 
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