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HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB  

Base Água 

 

 

Propriedades 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB é um produto formulado para hidrofugação de 

superfícies naturais e porosas. Seu alto desempenho em impermeabilização 

aliada à sua baixa toxidade posiciona-o à frente como um produto “ecologicamente 

correto”; sendo livres de solventes orgânicos como hidrocarbonetos, solventes 

aromáticos e organoclorados.  

 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB é de fácil aplicação, podendo ser utilizado em 

diversos tipos de substratos como: concreto aparente, pedras naturais, cerâmicas 

não esmaltadas, tijolos aparente, telhas fibro cimento, telhas naturais, etc. É 

utilizado principalmente em telhados, paredes verticais, onde essas superfícies não 

estão sujeitas em contato com óleo e gorduras.  

 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB não forma película e não altera a coloração da 

superfície aplicada, mas proporciona um aspecto aveludado natural, valorizando e 

protegendo a superfície dos danos causados pela umidade e infiltrações.  

 

Denominação Química  

Derivado de silanos, siloxanos modificados e emulsionados.  

 

Vantagens  

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB destaca-se por ser um produto base água, 

e com a funcionalidade de proteção e realce na aparência das superfícies.  Além 

disso, HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB trata-se de um produto cuja toxidade é 

muito baixa, devido à ausência de solventes orgânicos, não poluindo meio ambiente e 

não apresentado cheiro.  

 

Outra vantagem na aplicação do HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB é evitar 

desenvolvimento de microorganismos, como fungos e limos, evitando deixá-lo o 

substrato escorregadio e com coloração alterada.  

 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB não forma película (filme), agindo somente 

nos poros da superfície tratada, sem alterar as características originais do material a 
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ser tratado.  

 

Manutenção: Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do 

produto informamos que a durabilidade de uso varia: 1 ano para reaplicação  em 

áreas de maior exposição a intempéries; e 1 ano e meio para reaplicação em 

áreas de menor variação de intempéries.  

 

Dados Técnicos 

Aspecto - 25 °C .......................................................................................... líquido branco 

Densidade 25°C (g/cm
3
) ...............................................................................................1,0 

Solubilidade em água ........................................................................................... solúvel 

(*) não considerar como especificação 

 

Instruções de Uso 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB pode ser aplicado com auxílio de pincel, rolos, 

pistolas de pulverização, trincha, ou por processo de imersão.  A superfície deve estar 

limpa, livre de pó, umidade e totalmente seca.  

 

O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas e excesso na 

superfície aplicada. Após aplicação recomenda-se remover o excesso do produto 

com pano limpo e seco.  Em casos de superfície que apresente fungos, limos, restos 

de argamassa é necessário uma limpeza química para desobstrução dos poros.  

Para limpeza de pedras naturais é indicado o uso de HIDROREPELL LIMPA 

PEDRAS ALC, evitando assim a oxidação do material. Para limpeza de restos  de  

argamassas  e  rejuntes  em cerâmicas é indicado o uso do   HIDROREPELL 

REMOFACIL LIMPEZA PESADA.  

 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB está pronto para uso, não devendo ser diluído. 

Deve se agitar o produto durante 3 minutos antes do seu uso. Para superfície de 

alta absorção, como lajotas coloniais, pedras naturais recomenda-se de 2 a 3  

demãos para garantir o efeito desejado, superfícies de media absorção recomenda-se 

2 demãos.  

 

Recomenda-se aguardar 12 horas após aplicação para utilização da área onde foi 

aplicado. Não há necessidade de espera entre uma demão e outra, pode ser feita 

imediatamente.  

 

Depende do grau de absorção da superfície, varia de 10 a 15 m²/litro para 
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superfícies de média porosidade (aprox. 5%), de 3 a 5 m²/litro para superfície de 

alta porosidade (acima de 18%). 

 

Armazenamento/Validade 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB 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 24 meses a 

partir da data de fabricação.  

 

Embalagem 

HIDROREPELL HIDROFUGANTE WB é comercializado em embalagens de 3,6 litros 

e 16 litros. 

 

Qualidade 

Os produtos MANCHESTER 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 de HIDROREPELL 

HIDROFUGANTE WB. 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.          

 


