Boletim Técnico
HIDROREPEL CIMENTOK
Gel Envelhecedor

Propriedades
HIDROREPELL CIMENTOK é um gel envelhecedor, utilizado para tratamento estético
com um bom acabamento sem brilho dando um aspecto envelhecido a superfície.

HIDROREPELL CIMENTOK é utilizado para superfícies que requer um acabamento
diferenciado. Pode ser aplicado em cerâmica natural, tijolo aparente, pisos Cimenticio,
etc. Em piso Cimenticio o HIDROREPELL CIMENTOK confere a superfície um
acabamento imitando a superfície da madeira envelhecida. Possui como característica
principal formar película de alta dureza, apresentando aspecto acetinado, e com baixo
coeficiente

de

atrito,

estas

propriedades
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rígido controle de qualidade garante o HIDROREPELL CIMENTOK uma excelente
resistência a riscos e alta durabilidade de sua aplicação. Bem como, excelente
resistência a UV (raios ultravioleta nocivos ao sol).

Denominação Química
Derivados de resinas sintéticas, pigmentos, solventes.

Vantagens
HIDROREPELL CIMENTOK possui como grande vantagem em relação aos produtos já
encontrados no mercado, a alta resistência ao desgaste, do uso diário.
HIDROREPELL CIMENTOK apresenta excelente resistência sob condições de
intemperismo podendo ficar exposto a ações do tempo, como chuvas e sol, sem alterar
as características da superfície.
HIDROREPELL CIMENTOK facilita a limpeza e manutenção em áreas onde foi
aplicada, evitando manchas, incrustações, sujeira em superfícies já desgastadas.
HIDROREPELL CIMENTOK prolonga a vida útil em superfícies novas e já utilizadas, e o
mesmo possui uma ótima eficiência e resistência a manchas de água e óleos.

Manutenção: Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do
produto, informamos que a durabilidade de uso varia: 8 meses para reaplicação,
para áreas de alto tráfego; 1 ano para reaplicação de áreas de médio e baixo
tráfego.
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Dados Técnicos
Aspecto - 25 °C ......................................................................................... líquido viscoso
Densidade 25°C (g/cm3) .............................................................................................0,91
Solubilidade em água .................................................................................... não solúvel
(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso
HIDROREPELL CIMENTOK pode ser aplicado com rolo de pintura, pincel. Possui em
sua fórmula um agente nivelante, portanto, não deixa riscos ou imperfeições no
acabamento.

HIDROREPELL CIMENTOK pode ser aplicado em superfície de pisos címenticios ou
cerâmica natural, deve ser aplicado na superfície limpa e totalmente seca, pode ser
aplicado diluído ou concentrado. Caso necessite diluir indicamos usar REPEX
OLEOFUGANTE utilizar no máximo 20%.

Rendimento entre 5 a 9 m2 /L, podendo ser reaplicada se fizer necessário de acordo com o
desgaste da película protetora. Esta reaplicação, esta ligada a condição de tráfego
exposto.
ATENÇÃO: após aplicação, não deixar o produto aplicado por tempo prolongado sob
exposição de água. Não utilizar álcool, solventes ou produtos que contém álcool para
limpeza sobre aplicação, pois pode alterar a cor da superfície aplicada.

HIDROREPELL CIMENTOK pode ser encontrado nas cores: Peroba, Imbuia,
Castanho, Incolor, Nogueira, Cedro.

Armazenamento/Validade
HIDROREPELL CIMENTOK deve ser armazenado em local cuja temperatura não
ultrapasse os 35ºC. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e
ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 720 dias a partir da data de
fabricação.

Embalagem
HIDROREPELL CIMENTOK é comercializado em embalagens de 900 ml e 3,6 litros.
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Qualidade
Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle
de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que
sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança
Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando
o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção.
Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança do produto. Em caso de
ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações
Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e
animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações
exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de
nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE,
NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE
UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso
departamento técnico.
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