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HYDRONORTH
BOLETIM TÉCNICO

HYDRONORTH IMPERMEABILIZANTES
Pioneira em tecnologia de preservação de ambientes e superfícies, a Hydronorth
desenvolveu uma linha Profissional de produtos impermeabilizantes que
protegem e valorizam sua construção, deixando-a livre de umidade e infiltrações,
proporcionando o seu bem-estar e de sua família.
O QUE É A TINTA EMBORRACHADA IMPERMEABILIZANTE HYDRONORTH?
Trata-se de um produto de altíssimo desempenho formulado a partir de resinas
acrílicas especialmente criadas para impermeabilização, sua formula com
polímeros elastomérico acompanha a movimentação do substrato protegendo
as paredes contra microfissuras e fissuras e ao desgaste provocado por batidas
de chuva proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas
convencionais.
Depois de aplicada diretamente sobre a superfície desejada, forma uma
membrana elástica de excelente desempenho que, além de proporcionar
acabamento acetinado e diminuir a absorção de água, protege as paredes
contrabatida de chuva mantendo o aspecto da pintura nova por mais tempo,
além de contribuir para a diminuição da temperatura* da superfície pintada. *
Especificamente para a cor branca, os benefícios relacionados à redução de
temperatura interna (sensação térmica) variam de -1ºC até -5ºC em locais onde
a temperatura ambiente varia de 20 a 35ºC.
INDICAÇÃO
A Tinta Emborrachada Impermeabilizante Hydronorth é uma tinta de excelente
alternativa para selar, pintar, impermeabilizar, combater o mofo e fungos. Pode
ser aplicada e paredes diversas para proteger contrabatidas de chuva e também
sobre reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica e revestimentos
texturizados.
ATENÇÂO: Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies
esmaltadas, vitrificadas ou não porosas.
EMBALAGENS
Balde Plástico: 18 Litros
Galão Plástico: 3,6 Litros
PREPARAÇÃO DO PRODUTO
Assim que abrir a embalagem, mexa-o com uma espátula/régua ou similar para
que o produto se torne homogêneo.
SOBRE O AMBIENTE
Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC ou acima de
40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%%. Evite pintar em dias
chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.
DILUIÇÃO
Utilize água limpa 10% para todas as camadas (demãos).
Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal
para aplicação e rendimento.

VERSÃO 02:1120
SECAGEM
Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 72 horas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabão ou mofo, óleo e/ou umidade e isenta de brilho de acordo
com Norma ABNT NBR 13245.
Para Reboco novos: Deve atender às recomendações da ABNT NBR
7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. Corrigir
eventuais trincas com selantes de vedação apropriado.
Para aplicações sobre superfícies com reboco “fraco”, caiação,
repintura com problemas: Lixe e elimine as partes soltas e em seguida
aplique Hydronorth Fundo Preparador de Paredes. As imperfeições
rasas da superfície devem ser corrigidas com Massa Acrílica para
Paredes Hydronorth (reboco externo e interno) e Massa Corrida
Hydronorth (reboco interno). Superfície com mofo: Realizar a limpeza
com uma mistura de água limpa e água sanitária em partes iguais e, em
seguida, lavar superfície. Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a
parede com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com
umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que
está causando o problema se necessário consultar empresa
especializada.
USO DO LOCAL
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final
da pintura.
ATENÇÃO
O tempo de secagem varia conforme a espessura da película aplicada e
temperatura ambiente, espessuras excessivas em uma única demão
devem ser evitadas, pois elevará o tempo de secagem do produto. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas,
enceradas, vitrificadas ou não porosas.
- Se houver ocorrência de chuva entre demãos deixe secar muito bem
as superfícies para dar continuidade ao serviço de impermeabilização.
MANUTENÇÃO DA SUPERFÍCIE
A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água
e sabão neutro.

FERRAMENTAS
Airless, rolo de lã, pincel ou trincha.

ARMAZENAMENTO
Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de
crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazene
em local coberto, fresco e ventilado. Mantê-la e transportá-la sempre
na posição vertical. Não incinerar, perfurar ou reutilizar para outros
fins.

CAMADAS (DEMÃOS)
Recomendamos a aplicação de 4 camadas (demãos).

VALIDADE
36 meses

RENDIMENTO
Balde 18L: mínimo de 70m² acabado
Galão 3,6L: mínimo de 14m² acabado
O RENDIMENTO ACIMA É CONSIDERANDO PARA APLICAÇÃO EM 01 DEMÃO,
PODENDO VARIAR EM FUNÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO APLICADOR E A
POROSIDADE DA SUPERFÍCIE.

COMPOSIÇÃO
Água, resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico
elastomérico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais
inertes, dióxido de titânio, coalescentes, biocidas e aditivos. Este
produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR11702 Tipo
4.5.16.
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TERMO DE GARANTIA
As informações mencionadas foram compiladas para sua ajuda e orientação e
são baseadas em nossas experiências e conhecimento. Entretanto, como não
temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia –
expressa ou subentendida – é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não
assumimos assim, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento,
desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso
incorreto das informações acima do produto aqui mencionado. A garantia é
assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da
superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a
nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a
reposição do produto.
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:
Perigo. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode
provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência e vertigem. Pode
prejudicar a fertilidade ou o feto. Tóxico para os organismos aquáticos, com
efeitos prolongados. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/aerossóis.
Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM
CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA/médico. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posição em que não dificulte a
respiração. Recolha o material derramado. 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. A ficha de Informações de
segurança de produtos químicos deste produto químico perigoso pode ser
obtida por meio do telefone 0800 704 33 03 ou pelo site
www.hydronorth.com.br
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