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SUPORTES

EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

BRICO ®

INTERIOR

IDEAL PARA

B-37
BARREIRA ANTI-HUMIDADE

• Endurecimento normal
• Facilidade de aplicação
• Proteção e barreira contra a humidade
• Permeável ao vapor de água
• Impermeável à água líquida
• Aplicável a pincel (como tinta) ou talocha ou espátula (como reboco)
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

Fundos de gesso, estuque, cimento, pedra,  betão, etc.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

REVESTIMENTO
PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS 

APÓS SECAGEM COMPLETA

• Vedação, cobertura e proteção de todos os suportes expostos à agressividade das 
águas e humidades, tanto no exterior como no interior, tais como caves, fundações 
enterradas, piscinas, floreiras, etc

Aderência
> 7 kg/cm2 sobre cimento

Secagem em 1 mm de espessura
Betão: 3 - 4 H

Desempenho
1 - 1,5 kg/m2

Classificação relativamente ao fogo

Granulometria máxima
900 mícrons

12.0 - 13.0

Espessura máxima por camada
10 mm para reboco
3 mm como aplicação de tinta

Vida útil
3 - 4 H

Água para amassar
0,40 litros de água por kg de pó (consistência tinta)
0,30 litros de água por kg de pó (consistência reboco)

A1

Impermeabilizante em pó para tratamento anti-humidade

Palete de 35 caixas 
de 4 x 5 Kg 1Kg

Palete de 42 caixas 
de 12 x 1 Kg5Kg


