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TECNOGLOSS é uma resina semibrilho para telhas de concreto e superfí-
cies de concreto aparente, proporcionando elevado efeito gota.

Embalagens de 50, 200 e 1000 kg.

Após  a diluição, a solução deve ser aplicada sobre  a 

superfície seca, limpa, com substrato em tempera-

tura ambiente (próximo a 25 º). 

Importante: A aplicação deve ser realizada em 01 

demão farta a ponto de escorrer. Manter a superfície 

aplicada protegida de chuva ou umidade excessiva 

nas primeiras 48 horas.

Diluir 01 medida de TECNOGLOSS em 01 até 03 me-

didas de água limpa isenta de qualquer contamina-

ção, sempre adicionando a água sobre o produto 

aos poucos e com agitação constante.

TECNOGLOSS é um  hidrorrepelente ideal para 

fachadas expostas ao sol e à chuva tais como: telhas 

de concreto, tijolos à vista, telhas cerâmicas, fi bro-

amiantos e afi ns.

TECNOGLOSS não provoca nenhum tipo de dano 

à saúde quando manipulado de forma adequada, 

observando-se as medidas de precaução e pro-

teção necessárias para manuseio com produtos 

químicos.

Ao manipular usar luvas e avental impermeáveis. 

Ao aplicar sob forma pulverizada usar máscara res-

piratória adequada. Em contato com a pele, olhos 

ou mucosas lavar com água limpa em abundân-

cia. Em caso de ingestão acidental não provocar 

vômito e procurar auxílio médico. 

Em local fresco, abrigado e nas embalagens origi-

nais fechadas.

06 meses após a data de fabricação, desde que      

armazenado adequadamente.

- Semibrilho proporcionando belíssimo acabamento;

- Forma um fi lme transparente resistente à água, à sa-

ponifi cação e ao intemperismo;

- Fácil manutenção da limpeza superfi cial;

- Evita a efl orescência.

TECNOGLOSS
Hidrorrepelente semibrilho


