OLEOFUGANTE
BASE ÁGUA

SKIP-OIL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SKIP-OIL é um reagente hidrofugante,
oleofugante e repelente desenvolvido para
impermeabilizar
superfícies
absorventes
e
porosas, tanto em pisos como em fachadas,
fornecendo repelência a água e óleo e
promovendo maior proteção contra manchas e
facilidade de limpeza.
O SKIP-OIL é uma composição de fluorpolímeros
modificados, a base de água, não agredindo o
meio ambiente, é econômico, de longa duração e
é indicado para aplicação tanto em áreas internas
como externas, pois adere quimicamente à
superfície.
O SKIP-OIL é um moderno produto que sela a
superfície sem alterar a aparência, sendo uma
proteção invisível, não forma filme e nem propicia
brilho.

USOS E APLICAÇÕES

O SKIP-OIL é indicado para impermeabilização e
proteção
de
cerâmicas
naturais,
ladrilhos
hidráulicos, lajotas, mármores e granitos naturais
apicoados ou rústicos, limestone, cimentados,
granilite, concreto aparente, alvenaria, telhas,
tijolos e principalmente pedras naturais tipo São
Tomé, Miracema, ardósia, arenitos, basalto, etc.

CARACTERÍSTICAS











Adere quimicamente à superfície.
Impermeabilização duradoura em pisos e
fachadas.
Não forma película e não amarela com o
tempo.
Proteção
invisível
sem
alterar
as
características da superfície.
Produto base d’água - ecologicamente
correto.
Promove excelente repelência a água,
óleo e gordura.
Maior proteção contra manchas de
molhos, geléias, vinho e café quente.
Facilidade na manutenção e limpeza das
superfícies.
Aplicação rápida e segura com rolo de lã
ou espuma, pincel ou pistola de baixa
pressão (até 60 PSI).
É um produto com alta tecnologia
empregada
em
sua
formulação,
propiciando muita confiança nas mãos de
aplicadores especializados.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Lave toda a área a ser impermeabilizada com
Stripper, removendo crostas, restos de rejunte,
sujeiras, óleos, bolores e outras contaminações.
Aguarde no mínimo 24 horas após a lavagem da
superfície antes de efetuar a aplicação. Quanto
mais seco estiver a superfície a ser tratada com
SKIP-OIL, melhor será a performance e
durabilidade do produto.
Caso chova após a lavagem, aguarde o mesmo
período antes de efetuar a impermeabilização.
Aplicar o produto com rolo de lã ou espuma,
pincel ou pulverização de baixa pressão.
Toda a aplicação deverá ser muito bem
homogênea sem empoçamento de produto.
Antes que a primeira demão seque, aplique a
segunda demão para que uma perfeita
impregnação da porosidade do substrato.
OBS: Caso a primeira demão seque, ele irá
repelir a aplicação da segunda demão, por isto é
imprescindível que a segunda demão seja
aplicada com a primeira demão ainda em
processo de secagem.
Não trafegue ou utilize a superfície que está
recebendo o SKIP-OIL, antes de 12 hs completas.
A aplicação em concreto novo deve ser realizada
após a cura que em média se dá com 21 dias.
Caso a superfície a ser tratada for de baixa
porosidade, pode-se diluir o produto com água
limpa, na proporção entre 20% a 30% de água.

RENDIMENTO POR DEMÂO

8–14 m2/litro em superfícies de baixa porosidade
3- 8 m2/litro em superfícies de média e alta
porosidade.

PRECAUÇÕES

Mantenha o produto longe de crianças e animais.
Em caso de contato com os olhos, lave-os com
água em abundância. Se ingerido, não provoque
vômitos,
beber
vagarosamente
água
em
abundância, procure um médico imediatamente.
Não reutilize a embalagem vazia.

EMBALAGEM
Bombonas
Frascos

5L
1L

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão
baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto
como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos
produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada
ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer
danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das
informações prestadas.
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