
I S O S ili c o n e F a c a d e P a i n t

Trata-se de uma emulsão em silicone mate, à prova de intempérie, para
fachadas, que providencia uma boa opacidade e muito boa adesão a superfícies
minerais.  A superfície é repelente à água e à sujidade mas mantem-se aberta
para que a parede respire. Proporciona uma excelente proteção contra o
aparecimento de qualquer tipo de fungos ou musgo, porque ao ser  hidor
repelente, a superfície mantem-se seca.
Adicionalmente fornece uma excelente proteção a superfícies minerais, tais
como cimento, reboco ou superfícies previamente pintadas. A conceção
extremamente durável e a resistência à água da tinta Iso Silicone Facade dá à
superfície uma forte resistência contra a poluição severa, como  seja ao dióxido
de enxofre e outros, em cidades e em zonas industriais, mantendo a superfície
limpa durante muitos anos.

A superfície tem de estar limpa, seca  e isenta de quaisquer fungos, musgos,
etc, que deverão ser removidos pela aplicação de A-Clean (Ver ficha técnica
antes de usar). Betão fresco e novas superfícies, não poderão ser tratadas no
primeiro ano. As fachadas construídas com tijolos ou outros materiais
cerâmicos, deverão de ser à prova de congelamento. Os danos na superfície
deverão de ser reparados e qualquer humidade ou  eflorescência  deve de ser
evitada. Em superfícies muito absorventes, deve de ser dado o Iso Silicone
Facade Primer (primário).
Iso Silicone Facade Paint deve de ser aplicado em duas fases:
1ª demão pode ser diluída com 5% de água
2ª demão deve de ser aplicada pura

 Emulsão de polímeros de polissiloxano Branco e
pastel 1,51 g/ml G lo s s : 1-2 : aprox. 5-6 m²/l

 : max 5 % água  : 1-2 horas s 20°C e 60% HR.
12 horas  A temperatura deve de

estar entre 5°C - 30 °C e máx. 80% HR. trincha,
pistola ou rolo. valor sd: 0,18m  água

 max. 40 g/l (Cat. A/c) Local fresco mas com
temperatura positiva, em recipientes fechados e fora do alcance de
crianças.
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