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Descrição 

 
Selante baseado em veiculo especial que formando uma barreira impermeável, aderente e flexível contra o 
desenvolvimento do salitre, evita o aparecimento de eflorescências provenientes dos sais existentes nos materiais de 
construção. 

Utilização 

Como pré-tratamento de superfícies novas ou em restauro de antigas, em especial em paredes interiores, caves, 
garagens, etc. 
Também pode ser utilizado em instalações industriais e agropecuárias onde se produzam, utilizem ou armazenem 
produtos suscetíveis de originar desenvolvimento de sais ou eflorescências. 

Características 

 

Cor: Pigmentado 

Aspecto da película seca: Mate 

Densidade (25ºC): 1,15 - 1,20 

Viscosidade (25ºC): 80 - 85 KU 

Teor em sólidos (volume): 63 ± 2 % 

Ponto de inflamação: Não aplicável 

Tempo de secagem (20º C): 4 – 6 horas 

 

Aplicação 

Preparação do substrato: Este deve ser previamente humedecido com água limpa. 
Aplicar o Isolante diluído entre 5 - 10%  com água. Após secagem a superfície não deve ficar vidrada.  
Aplicar sobre a superfície protegida qualquer sistema de pintura Coltim. 

 

Preparação: 

Pintura de Raiz 
A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de 
humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. 
Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO 
DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com 
fungos, algas, etc. 
 
Repintura 
A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de 
humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. 
As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser 
escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma 
base conveniente para pintura. 
Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO 
DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com 
fungos, algas, etc. 
 

Processo de aplicação: Trincha, rolo ou pistola airless. 

Diluente de aplicação e lavagem de 
equipamento: 

Água 
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Esquema de aplicação: 
Em pintura de raiz ou repintura diluir o produto a cerca 5% com água 
dependendo do tipo de substrato e da sua porosidade.  

Intervalo entre demãos: 4 - 6 horas, no mínimo. 

Rendimento teórico: 
8 a 9 m2 / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, 
seu estado e tipo de aplicação. 

Condições ambientais 
de aplicação e secagem: 

A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30ºC e a humidade relativa 
atmosférica inferior a 80%. 

 

Estabilidade em armazém 

 
12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com 
temperaturas entre 5 e 35º C. 
 

Forma de fornecimento 

 
Embalagens de 1, 5 e 15 litros. 
 

Segurança e ambiente 

 
Consultar a Ficha de Segurança 
 
 

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados. 
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água. 

 


