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DEFINIÇÃO 

ACQUAFORT FACHADA é um repelente composto de um forte silicone à base de água, 
ecológico e não cancerígeno, por não conter solventes orgânicos. 

ACQUAFORT FACHADA protege as superfícies contra a umidade, mofo, fungos e raios UV 
sem dar brilho e sem alterar a aparência natural. Evita a umidade interna, a incrustação de 
sujeiras, eflorescências, manchas, escurecimento do rejunte e aumenta a vida útil da 
estrutura. 

ACQUAFORT FACHADA necessita de apenas uma demão, e por possuir superior 
penetração no substrato, a durabilidade é cinco vezes maior do que o silicone convencional. 
Pode ser aplicado em superfície úmida. 

APLICAÇÕES 

 Telhas 

 Tijolo à vista 

 Tijolo de demolição 

 Concreto aparente 

 Pedras naturais 

 Cerâmicas em geral 

 Bloco cerâmico 

 Arenito e pedras naturais 

 Blocos de concreto 

VANTAGENS 

 Mais prático: apenas uma demão 

 Dura cinco vezes mais 

 Base água e ecológico 

 Pode ser aplicado em superfície úmida. 

 Permite a “respiração” dos materiais (o vapor sai) 

 Não mancha quando respinga em outro substrato 
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PREPARO DA SUPERFÍCIE 

O local deve estar limpo, livre de pó, óleo, resinas e ceras, isento de partículas soltas ou 
fungos. 

PREPARO DO PRODUTO 

1. Pronto para uso. 

2. Misture bem antes de usar. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Aplique de uma a duas demãos até a total saturação do substrato. 

2. Quando necessário, aplique a segunda demão antes que a anterior esteja totalmente 
seca. 

PRECAUÇÕES DE USO 

A eficiência do ACQUAFORT FACHADA depende da qualidade da aplicação, como: 

1. Saturação do substrato a ponto de escorrer durante a aplicação. 

2. Em blocos de concreto realize ensaios nas mesmas condições da aplicação do produto. 

3. Em superfícies com grande porosidade realize ensaios antes da aplicação nas condições 
do local. 

4. A perfeita cobertura da superfície pelo ACQUAFORT FACHADA é que irá proporcionar 
total impermeabilidade. 

5. Não aplicar em pisos. 

RENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação Número de 
demãos 

Rendimento 
aproximado 

Superfícies com 
grande 
porosidade 

1 demão 1 a 2 m²/litro 

Superfícies com 
média 
porosidade 

1 demão 3 a 4 m²/litro 

Superfícies com 
baixa 
porosidade 

1 demão 5 a 8 m²/litro 
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FERRAMENTAS 

 Broxa, pincel ou trincha de nylon; 

 Rolo de lã, espuma ou pulverizador de baixa pressão; 

 Em telhas pode-se fazer a aplicação através de imersão. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Líquido leitoso branco. 

DENSIDADE 

1,01 g/cm³. 

COMPOSIÇÃO BÁSICA: 

Silano-siloxano à base de água. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS  

 3,6 litros 

 18 litros 

 50 litros 

 200 litros 

SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INGESTÃO 

Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico.  

CONTATO COM OS OLHOS 

Lave com bastante água durante 10 minutos. 

CONTATO COM A PELE 

Lave com bastante água durante 10 minutos. 
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Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

24 meses sem violação da embalagem. 

 
Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 
4538.7744 / suporte@mactra.com.br 
 
Químico responsável – CRQ 4462935 

mailto:suporte@mactra.com.br

