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EVERFAST WATERLOCK 
 

Impermeável de superfície incolor pronto ao emprego à efeito 

molhado, destinado impermeável todos os materiais porosos: 

solos e muros 

 

 
 
DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  

 

EVERFAST WATERLOCK permite aumentar a cor dos enfeites de cor escura postos em interior ou exterior 

protegendo ao mesmo tempo poluições da vida corrente, manchas e sujidades. 

 

EVERFAST WATERLOCK impede a água penetrar a rede de poros e capilares dos materiais geralmente 

empregados em construção, mas deixa respirar o apoio (as trocas gasosas são mantidas) sobre o qual é 

aplicado. 

 

EVERFAST WATERLOCK altera o aspecto dos materiais tratados deixando um efeito molhado. 
 

EVERFAST WATERLOCK seca rapidamente sobre todos os apoios e possui um forte poder de penetração. O 

efeito “que perla” aparece cerca de horas (4 horas nas condições normais de temperatura e hygrométrie) após a 

aplicação. 
 

Além disso, EVERFAST WATERLOCK graças seu a estrutura polissiloxânica forma, com o apoio, ligações 

de uma grande estabilidade que permitem uma forte resistência ao envelhecimento (ciclo gel-dégel, U.V., 

etc.…). 
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E 
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DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO 

 

 Protecção e impermeabilização dos enfeites escuros, 

 Protecção das fachadas: pedra, betão, almofariz, 

 Protecção dos solos, 

 Impede a aderência das sujidades, 

 Melhor resistência às intempéries dos pinhões,  

 Evita aumentar de eflorescências (salitre, bafios). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Composição:  Polysiloxane e hidrocarboneto alifático 

Aspecto:  Líquido 

Cor:  Incolor 

Densidade:  0,82 

Ponto relâmpago:  28°C (Pensky-Martens NF M 07-019) 

Poder cobrindo:  Importando 

Tempo de secagem:  6 horas (nas condições normais: 20°C et 50% HR) 

Temperaturas limites de aplicação:  + 5°C à + 35°C 

Temperaturas limites de serviço:  - 25°C à + 80°C 

Solubilidade e limpeza dos 

instrumentos:  

Hidrocarboneto alifático 

 

CONSELHOS GERAIS DE EMPREGO 

 

1 - Preparação dos apoios 

As superfícies a tratarem devem ser limpos, secos, desengraxados, limpar o pó des isentas de líquenes, 

espumas etc. .et aderentes.  

Após uma chuva deixar secar o apoio e esperar pelo menos 24 horas; no caso de uma limpeza de fachada à 

água sob pressão, esperar 3 dias (tempo seco). Eliminar por brossage os elementos de fraca aderência. Evitar 

qualquer emprego tensioactifs (sabões, lixívias) durante a limpeza. Tapar as fissuras de plus de 0,3 mm à ajuda 

de mástique de tipo EVERFAST POLIURETANO. Para as alvenarias novas, é aconselhado esperar 1 mês 

antes de efectuar o tratamento. Atenção: para as madeiras a aplicação far-se-á sobre apoio bruto. 

 

2 - Aposta em obra 

 Por étendage à ajuda de uma escova, 

 Por rega à ajuda de um atomizador. 

 Por imersão nomeadamente para o hydrofugation das madeiras. 

 

3 - Aplicação 

Aplicar sempre ascendente evitando coulures. 

EVERFAST WATERLOCK deve ser aplicado até a recusas do apoio. 

Passar uma 1a camada regular e sem excessos à ajuda de um atomizador, a aplicação deve ser regular, toda 

uma gordo excesso traduz-se coulure que deve ser recuperado ao pincel. 

Alisar rapidamente ao pincel largo equipando as lugares não abrangidas. 
 

Tempo de secagem: 6 às 8 horas. 

Limpeza dos instrumentos: ao white spirit enquanto o produto for fresco. 
 

4 - Consumo 

1 L para 6 m ² cerca de ou seja 0,167 L/m ². 
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5 - Conclusão 

Recouvrabilité: é aconselhado efectuar um teste prévio.  
 

PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS E SEGURANÇA 

 

Produto inflamável: não aplicar perto de uma chama ou qualquer outra fonte de ignição. Não utilizar sobre 

partes enterradas, por fortes temperaturas ou sobre um apoio sobreaquecido, ou ainda quando a chuva ameaça. 

Apoios pintados: fazer um teste de compatibilidade. Proteger as superfícies contíguas (janelas, vidraças, 

portas, enquadramentos, revestimentos, carpintarias alumínio etc.…) antes da aplicação. 
 

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

 

Transporte: n° de identificação da substância: 3295 (produto inflamável). 

Armazenamento e conservação: Um ano em embalagem de origem fechada, num lugar fresco, bem ventilado, 

ao abrigo de uma chama nua, fontes de calor ou de ignição e o abrigo do sol. 
 

TONALIDADE 

 

Incolor. 
 

ACONDICIONAMENTO 

 

Barril: 220 litros. 

Barril: 30 litros, 20 litros e 10 litros. 

Coxeia: 5 litros, 2 litros e 1 litro. 

 


