
CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

Imper

INTERIOR

5l
Palete de 60 
caixas de 2 x 5 l.10l

Palete de 60 
latas de 10 L.

REPELEX INVISIBLE PROFESIONAL
Repelente de água profissional não peliculável para a proteção de superfícies verticais.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h1,IMPRIMAÇÕES 

CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,66 g/l de COV máx.

PX-25

25l
Palete de 24 
latas de 25 L.

Cimento, pedra, tijolo, betão, alvenaria e tijolo de frente.
Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e 
sem pó.

• Hidrofugante invisível
• Permeável ao vapor de água
• Evita a carbonatação
• Melhora a resistência ao gelo
• Fácil aplicação
• Respeita a cor e a aparência natural do substrato
• Auto-limpável
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

Limpeza das ferramentas
Com água

Desempenho
0.140 - 0.160 l/m²

Classificação relativamente ao fogo

7.0 - 8.0

Vida útil
Sem limite

Preparação
Pronto para usar.

B - s1 - d0
Aplicado com pincel, rolo ou airless

116

REPELENTES DE ÁGUA INCOLORES

Produto à base de água

• Proteger os suportes da agressividade da água da chuva
• Proteger contra a formação de salitres e eflorescência
• Proteger contra erosão e sujidade

FICHA COMERCIAL

Ficha comercial que cancela e substitui qualquer versão anterior. 02/19. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em superfícies com condensação ou sobreaquecidas. Antes de usar, ler atentamente a ficha de dados técnicos e de 
segurança do produto, que estão disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia 
da nossa parte em caso de uso indevido do nosso produto. BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com  |   info@baixens.com


