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B A S E  P R O T E T O R A  R E S I N A S :  H Y S O T E R M  
 
O QUE É? 
Trata-se de um produto base água, desenvolvido para preparação de superfícies para 
posterior aplicação   de resina acrílica impermeabilizante.  Sela a superfície, diminui a 
porosidade e com isso proporciona a superfície melhor acabamento, maior resistência, 
mais durabilidade e economia no custo final da impermeabilização. 
 
INDICAÇÃO: 
É indicado para selar e preparar superfícies internas e externas de telha cerâmica, telha 
cimento, telha fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente e pisos 
cimentados, para posterior aplicação de resina.  
ATENÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES ESMALTADAS, 
ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS. 
 
EMBALAGENS 
Lata: 18 Litros 
Galão metálico: 3,6 Litros 

 
PREPARAÇÃO DO PRODUTO 
Assim que abrir a embalagem, agite bem o produto para que se torne homogêneo. 

 
SOBRE O AMBIENTE 
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade 
relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob 
ventos fortes. 
 
DILUIÇÃO 
Pronto para uso. 
 
FERRAMENTAS 
Pistola, rolo de lã, pincel ou trincha. 
 
CAMADAS (DEMÃOS) 
Recomendamos a aplicação de 1 camada. 

 
RENDIMENTO:  
Lata (18 L): Telhas Cerâmicas: até 165m² ou 2.700 telhas montadas 
Telhas de Amianto / Fibrocimento / Cimento: até 145m² 
Tijolos à vista: até 215m² 
Pedras naturais / Concreto aparente / Pisos cimentados: até 235m² 
Galão (3,6 L): Telhas Cerâmicas: até 33m² ou 540 telhas montadas 
Telhas de Amianto / Fibrocimento / Cimento: até 29m² 
Tijolos à vista: até 43m² 
Pedras naturais / Concreto aparente / Pisos cimentados: até 47m² 
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SECAGEM:  
Ao toque: 30 minutos 
Final: 4 horas 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, brilho, pó, graxa, óleo e/ou gordura antes da 
aplicação.Caso seja identificado mofo, resíduos de poluição ou algas na superfície deve ser efetuado uma 
limpeza com lixa ou escova de aço e lavado com o Limpador Ultra Hydronorth ou uma solução de água 
sanitária e água em partes iguais com auxilio de hidrojateamento mecânico até a remoção total da 
sujidade. Após limpeza aguardar secagem de no mínimo 48 horas para iniciar a aplicação. Não utilize 
ácido muriático para limpeza. Caso a superfície seja nova, aguarde a cura total por 30 dias antes de 
impermeabilizá-la, com exceção a telhado. 
 
COMPOSIÇÃO 
Copolímero Acrílico Solubilizado, aditivos e conservantes. Este produto segue a classificação conforme 
norma ABNT: NBR 11702, tipo 4.1.6. 
 
Armazenamento  
Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após 
vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, 
fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Não descarte o produto 
desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ. 
 
Validade  
36 meses  
 
Limpeza e Conservação   
Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-
se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser 
limpa de forma suave e homogenia se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco 
limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após 
limpeza fazer o enxague com água limpa.  
Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e 
detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou 
friso).  
 
Precauções 
O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio 
e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com 
a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se 
ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado 
para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto 
deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser 
garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. 
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o 
conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação 
local. 
Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com 
o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148 110.  
Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. 
 
Termo de garantia  
Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada 
ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto 
é para 01 camadas/demãos, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da 
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superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, 
dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número 
maior de camadas.  O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde 
será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da 
superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do 
aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, 
perda das características de aderência e resistência ao atrito.  
 
As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e 
representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou 
especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. 
A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.  
 
Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou duvidas, consulte o nosso 

site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores 

informações. A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.  
  
DIVISÃO DE TINTAS  
Fabricado e distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67  

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil 

Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.  

Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506 

INDUSTRIA BRASILEIRA 
 


