
PROPRIEDADES

DOSAGEM
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RECOMENDAÇÕES

ARMAZENAMENTO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

VALIDADE

EMBALAGENS

Argamassa Impermeável: Dosar 500 ml para cada 

saco de cimento de 50 kg usado na massada.

Concreto Impermeável:  Dosar 150 ml para cada 

saco de cimento de 50 kg usado no concreto.

HIDROFUGOL deve ser previamente misturado em 

parte da água usada no amassamento.

- Indicado para revestimentos internos e externos, as-

sentamentos, subsolos, reservatórios de água, alicerces, 

lajes, pisos, túneis, piscinas e outros;

- Em rebocos e assentamentos normais, usar traços de 

1:4 a 1:6 (cimento:areia) usando areia média fi na. Rebo-

car normalmente, tomando o cuidado de molhar pre-

viamente a parede chapiscada antes de aplicar a massa; 

HIDROFUGOL é um impermeabilizante formulado para produzir con-
cretos e  argamassas (massas) impermeabilizadas. Trata-se de um       
impermeabilizante de pega normal, com a propriedade de melhorar a 
trabalhabilidade (liga) da massa.

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

HIDROFUGOL não é tóxico, não é corrosivo e 

não é infl amável, podendo ser manuseado nor-

malmente. Em contato com os olhos ou mucosas, 

lavar com água limpa em abundância. Em caso de 

ingestão acidental não provocar  vômito e procu-

rar auxílio médico.

Em local fresco, abrigado e nas embalagens 

originais fechadas.

12 meses após a data de fabricação, desde que           

armazenado adequadamente.

- Produz argamassas e concretos impermeáveis de 

forma segura e duradoura;

- Auxilia na liga (trabalhabilidade) da massa facilitan-

do o serviço do pedreiro e dispensando o uso da cal 

nas argamassas;

- Reduz o custo com manutenção futura.

HIDROFUGOL
Impermeabilizante para argamassa e concreto

- Em aplicações onde a pressão da água ou a in-

cidência de umidade são elevadas, usar traço 1:3 

(cimento:areia). Nestes casos usar areia de granulo-

metria média ou média grossa.  Nos casos de dúvi-

da, seguir instruções  do  engenheiro  responsável e/

ou consultar o fabricante. 


