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REPEX - OLEOFUGANTE 302  

Produto desenvolvido para Hidrofugação e Oleofugação de superfícies 
 

 

 Pedras em Geral 

 Mármores 

 Granitos 

 Pedra Mineira 

 Pedra Goiânia 

 Pedra São Tome 

 Basalto 

 Ardósia 

 Porcelanato Polido 

 Linha Cotto (Cerâmica rústica) 

 Lajotas 

 Tijolos aparentes 

 Granítina  

 Pisos Cimentícios (Cimento Queimado) 

 Pisos Cimentícios (Bruto) 

 

 

Propriedades 

É um produto preparado de solventes, silanos e siloxanos. Sua principal característica é manter a superfície 

protegida contra manchas de óleos e gorduras. Não forma filmes ou películas. REPEX OLEOFUGANTE está pronto 

para uso e não deve ser diluído. 

Instrução de Uso 

Pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha ou rolo de espuma. A superfície deve estar limpa1,2, livre de pó 

e totalmente seca. O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excesso na superfície 

aplicada. Após o uso, se necessário, utilizar um pano limpo e seco para uniformizar a aplicação. Para materiais 

novos recomenda-se a impermeabilização prévia antes de assentamento. Após a aplicação deve-se aguardar que 

a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão.  

1Para limpeza de pedras naturais é indicado REMOFACIL ALC. 

2Para limpeza de restos de argamassas e rejuntes em cerâmicas é indicado REMOFACIL ACD. 

Recomenda-se aguardar 24 horas após a aplicação para utilização da área onde foi aplicado o produto.  

IMPORTANTE: É aconselhável fazer um teste em uma pequena área e verificar se o resultado é o desejável. 

Rendimento 

Rendimento depende do grau de absorção da superfície: 

Alta Absorção 5 -10 m²/L 
Pedra Mineira, Pedra Goiânia, Pedra São Tomé, Ceramica rustica, 

Lajotas, Tijolos aparente, Concreto bruto. 

Média Absorção 15 - 20 m²/L Basalto, Ardósia, Granitina. 

Baixa Absorção 30 - 40 m²/L Mármores, Granitos, Porcelanato polido, Pisos cimenticios. 

Para superfícies de alta absorção recomenda-se de 3 a 4 demãos, superfícies de média e baixa absorção recomenda-se 2 demãos. 

Embalagem 

Comercializado em latas de 0.9 litros, 5 litros e bombonas de 50 litros. 

Manutenção 

Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto, informamos que a durabilidade de uso 

varia (para reaplicação): alto tráfego 1 ano, médio tráfego 1 ano e meio e baixo tráfego 3 anos. 


