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Silicone Viapol K-154
1. Descrição

O Silicone Viapol K-154 é um hidrorrepelente à base de siloxano oligomérico diluído em solvente, de alta
capacidade de penetração no substrato.

2. Vantagens
Silicone Viapol k154 oferece os seguintes benefícios:

• Elevada vida útil;

• Não forma filme;

• Não altera visualmente a superfície;

• Não dá brilho e não amarela com o tempo;

• Fácil aplicação e simples conservação;

• Não reemulsifica nem perde suas características de hidrorrepelência como os silicones convencionais;

• Já vem pronto para ser usado.
 

3. Características Técnicas

Aspecto: líquido transparente

Cor: Incolor / levemente amarelada

Densidade à 25°C: 0,78 à 0,82 g/ml
 

4. Utilização
O Silicone Viapol K-154 é utilizado como repelente a água em áreas como:

• Fachadas de tijolo a vista;

• Fachadas de concreto aparente;

• Fachadas de pedras porosas;

• Telhas cerâmicas;

• Blocos de concreto aparente.

Em cerâmicas e blocos de concreto, recomenda-se a realização de ensaios prévios.
 

5. Instrução de Uso
Aplicação do produto

Revestimento Vertical: aplique o Silicone Viapol K-154 com rolo de pintura, pincel ou pulverizador de baixa
pressão, em 2 demãos cruzadas, com intervalo de aproximadamente 10 minutos entre elas. O produto deve ser
misturado antes e durante a aplicação.

Telhados: em telhados cerâmicos consolidados, aplique com pulverizador de baixa pressão, em duas demãos
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cruzadas. Nas áreas de sobreposição das telhas, o produto terá pouca penetração. Para aplicação em telhas
individuais, o processo de aplicação é por imersão. Deixe as telhas imersas no Silicone Viapol K-154 por
aproximadamente 1 minuto e espere secar. O produto deve ser misturado antes e durante a aplicação.

Após a completa cura do produto, faça o teste com água por aproximadamente 12 horas.

Recomendações

Perigo: este produto é inflamável.

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação,
pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente
a ventilação forçada.

Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem.

Use máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lave com água em abundância.

VENENO: perigosa a ingestão ou inalação.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto ingerido.

Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o
rótulo do produto.
 

6. Embalagens
• Galão com 3,6 litros;

• Lata com 18 litros;

• Tambor com 200 litros.
 

7. Estocagem
O produto tem validade de 18 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e
ventilado e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo
O consumo recomendado é:

40 a 60 m² por balde de 18 litros em duas demãos, dependendo da superfície.
 

9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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