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rodapé quartzolit 
Impermeabilizante e endurecedor de superfície para paredes e rodapés 

 
1. Descrição: 
rodapé quartzolit é um produto à base de água desenvolvido especialmente para impermeabilização e 
endurecimento de superfície em paredes e rodapés. rodapé quartzolit penetra no substrato formando 
uma barreira impermeável e invisível. 
 
2. Usos: 

 Prevenção de umidade em substratos emboçados ou rebocados 
 Tratamento de eflorescências e mofo 
 Impermeabilização e endurecimento de superfícies para substratos fracos e pulverulentos 

 
3. Vantagens:   

 Elevada penetração  
 Mantém inalterada a aparência dos substratos  
 Resistente à radiação ultravioleta  

 
4. Instruções de uso: 

 
4.1. Mistura: 

As superfícies devem estar limpas, isentas de contaminantes, como óleos, graxas e materiais soltos. 
Pasta de cimento, pinturas existentes, vestígios de umidade, mofo ou fungos devem ser removidos 
antes da aplicação do produto. Lavar a superfície com água e remover empoçamentos. Aguardar a 
secagem superficial do substrato antes da aplicação. 

 
4.2. Aplicação: 

A aplicação deve ser feita com broxa, pincel ou rolo de lã. Aplicar o produto de forma a saturar 
completamente o substrato. Para substratos mais porosos, pode ser necessário aplicação de segunda 
demão. Aguardar secagem da primeira demão para posterior aplicação da segunda. Considerar tempo 
de secagem entre demãos de 24h. O tempo total de cura do rodapé para liberação de acabamento é de 
3 dias. 
 
5. Propriedades e características: 

 

Composição básica: Copolímero Acrílico 

Massa Específica: 1,010 kg/dm³ 

Teor de sólidos: 16% 

Tempo de secagem entre demãos: 24 horas 

Tempo total de cura: 3 dias 

 
 
6. Consumo teórico aproximado: 
rodapé quartzolit: 0,200L a 0,300L/m2/demão. 
 
 



Boletim Técnico 
rodapé quartzolit 

Pág. 2 de 2 

 

 
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção 

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000 
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br 

7. Fornecimento e armazenagem: 
rodapé quartzolit: é fornecido em embalagens de 1L e 3,6 L. Mantendo-se em local seco, ventilado e na 
embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses. 
 
8. Precauções: 
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as 
indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ 
do produto. 
 
IMPORTANTE: 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, do usuário e de outros. Em 
função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 

 
 

Documento revisado em abril de 2017 
 

 


