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weber.pral 40w fachadas  

hidrofugante de superfície à base de silano-siloxano disperso em água para 
fachadas 

 

1. UTILIZAÇÃO 
 

Hidrofugante à base de silano-siloxano, produto monocomponente, disperso em água, com elevada 
penetração, destinado ao tratamento e proteção de estruturas de concreto, superfícies de alvenaria e 
de outros substratos sujeitos à presença de umidade e expostos às intempéries. 

 Tratamento superficial contra a penetração de água 

 Conservação de obras em ambientes agressivos, sob a ação de cloretos. 

 Para ambientes industriais, urbanos e marítimos. 
 
 

2. BASES PARA APLICAÇÃO.. 

 Concreto aparente, alvenaria, entre outros. 

 Ideal para bases com weber.pral classic para hidrofugação da fachadas. 

 Superfícies lisas ou porosas. 
. 
 

3. PREPARO DE BASE 

. 

 O substrato deve apresentar-se íntegro, limpo, isento de óleos, graxas, desmoldantes, 
compostos de cura ou quaisquer outras contaminações. 

 Recomenda-se lavagem prévia da base para a remoção das impurezas ou material 
pulverulento antes da aplicação do 40w fachada. 

 Aplicar o produto sobre a superfície seca. Em situações em que há presença de umidade, 
certificar-se da ausência de empoçamentos de água antes da aplicação do produto. Quanto menor o 
teor de umidade da superfície, maior a penetração do produto e consequentemente maior será a sua 
eficácia. 

 Proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos e vegetações 
próximas às superfícies que receberão o produto. 

 Para a aplicação sobre pedras ornamentais, deve-se realizar um teste prévio para avaliar o 
desempenho do produto. Pedras de baixa porosidade como granitos e gnaisses, podem apresentar 
manchas com aparência de superfície úmida e, portanto, a aplicação deve ser evitada. 
 
 

4. APLICAÇÃO 

 

 A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou com equipamento de pintura do tipo 

airless, aplicando 40w fachada até a saturação do substrato em uma ou duas demãos com intervalo 

mínimo de 4 horas entre demãos 
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 Em superfícies de elevada capacidade de absorção, tais como concretos de baixa resistência 

mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de 4 

horas entre demãos. 

 O produto não cobre falhas como fissuras/trincas. Estas devem ser corrigidas antes da 

aplicação do hidrófugo, mesmo se aplicada a juntas de dilatação/movimentação. 

 
 
 

5. CONSUMO 

Tipo de base Consumo (l/m²) 

Concreto aparente 0,2 a 0,4 

weber.pral classic 0,4 a 0,6 

Substratos porosos 0,2 a 0,4* 
*substratos porosos recomenda-se aplicação em duas 
demãos 

 

NOTA 

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 

da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da 

Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, 

temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do 

aplicador, usuário e outros. Nestes termos, o rendimento e desempenho podem apresentar 

variações. 

 

6. PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS 

 

Massa específica: 1,00 kg/dm3 

Ponto de fulgor: 38°C 

Número de demãos: 1 a 2 

Período entre demãos: 4 a 12 horas 

Valor do pH: 6,5 a 8 

 

7. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 

 

 Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais. 
Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs 
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necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e 
luvas.  

 Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta 
protetora.  

 Pode provocar danos ao sistema nervoso central, bexiga, timo e baço. Não inalar as poeiras. 
Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste 
produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de 
irritação cutânea: Consulte um médico. Armazene em local fechada à chave. 

 Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível pelo SAC 0800 709 6979. 

 

8. EMBALAGEM 

 Balde com 18litros  

 

9. VALIDADE 

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem  

Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com, no máximo, 1,50m de altura, em 

sua embalagem original fechada. 
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