IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE
Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

CARACTERÍSTICAS:
Elit Impermeabilizante Para Parede é uma emulsão impermeabilizante elástica de base acrílica. É um
excelente selador para tintas acrílicas, podendo ser utilizado como acabamento. Possui ação antimofo, ótima
fixação e excelente resistência à ação do tempo.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica, plastificante e aditivos.

INSTRUÇÕES DE USO:
Acessórios de pintura: rolo de lã baixa e/ou pincel de cerdas macias.
Intervalo entre as demãos: 4 horas.
Diluição: 10% de água potável em todas as demãos.
Rendimento: Pinta até 200 m²/demão - Embalagem 18L.
Número de demãos: 2 a 3 demãos. Dependendo do tipo de superfície, o número de demãos pode ser maior.
Secagem final: 24 horas.
Indicado para: Interior e Exterior.

APLICAÇÃO:


Agite bem antes de usar para homogeneizar o produto;



Respeitar os intervalos de repintura;



Com rolo de lã ou pincel, aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo
recomendado.

USO:
Elit Impermeabilizante Para Parede pode ser aplicado como impermeabilizante em parede externa, muro,
fachada e como acabamento em superfícies verticais. Também pode ser utilizado como selador para tintas.
Coloração: Branca. Tempo de vida da mistura: 40 minutos, em temperatura de 10 ºC e 50 ºC.
Atenção: este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.

PRECAUÇÕES:
Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A
aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura
ambiente abaixo de 10 °C e superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em
caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover
a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos

procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com
a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES:
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local
coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o
ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual
evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO:
O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições
meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE:
24 meses, após a data de produção.

REGULAMENTAÇÃO:
• Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.
Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
CRQ: 21100152 – 21ª Região.

