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Forma um filme isolante que protege as superfícies da projecção do betão, betonilhas,

reboco, desactivantes ou de produtos de cura.

Facilita a limpeza das superfícies, lancil, paredes, etc quando se realizam betonagens.

Elimina-se facilmente por lavagem com água sobre pressão, após o endurecimento do

betão eliminando todos os resíduos existentes.

Utiliza-se sobre todos os materiais de construção: betão, pedra, tijolo à vista, madeira,

tinta, rebocos, monomassas, alumínio, matérias plásticas, vidro.

Protege os pilares, peitoris, cantarias, paredes (pintadas e revestidas com azulejo,

pedra, etc.), janelas, alumínios, das betonagens ou pinturas

Não deixa vestígio após limpeza.

Aplicável no exterior e interior.

O Protector Multifunções está pronto a aplicar.

produtos especiais

utilização

protector

suporte

• Betão;

• Pedra;

• Tijolo à vista;

• Madeira;

• Tinta;

• Reboco;

• Monomassa;

• Alumínio;

• Plástico;

• Vidro;

• Ladrilho.
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multifunções



Este produto funciona como protector e não como produto de limpeza.

Pode ser aplicado em suportes secos ou húmidos.

Não aplicar o Protector Multifunções com tempo de chuva. A água da chuva é

suficiente para remover o produto da superfície. Se chover após a aplicação do

Protector Multifunções terá que repetir a operação.

No caso de lavar com água a alta pressão, deverá evitar aplicar o jacto demasiado

perto do revestimento de capa fina (por exemplo pintura).

consumo

200 a 300 gr/m2.

recomendações

produtos especiaisprotector multifunções
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Aplicar com vassoura macia, rolo ou trincha sobre os suportes a proteger.

A aplicação do Protector Multifunções pode ser realizada momentos antes da

betonagem.

O Protector Multifunções é muito sensível à água.

Para remover o Protector Multifunções das superfícies basta passar com água em

abundância, (com a pressão normal ou a alta pressão).

apresentação

Balde de 20 Kg.

conservação

2 anos em embalagem de origem

fechada.

aplicação


