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Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FICHA TÉCNICA
NANO PROTEGE TT

N
A

N
O

 P
R

O
T

E
G

E
 T

T

Cp3086 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

CP3087 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 280larg x 380 comp (mm)

CP3088 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES
PROTEGE contra INFILTRAÇÕES de água, manchas causadas pelo tempo como 
fungos e musgos, poluição e fuligem. EXCLUSIVAMENTE formulado para 
atender especialmente as características do “barro” vermelho e argila brasileira 
utilizados na produção de telhas e tijolos. 95% BIODEGRADÁVEL, de base 
aquosa, resistente aos raios UV, SEM solventes a base de petróleo e PH 
NEUTRO.
Produto indicado para: Proteger Telhas e Tijolos, e toda e qualquer superfície ou 
artefato de barro e argila como: muros, telhados, ladrilhos hidráulicos e 
decorativos. 
Tecnologia Francesa

 Utilize o produto no seu estado puro (sem aditivos, nem solventes);
As superfícies devem ser neutralizadas com borrifador, pincel ou rolo;

Secagem em aproximadamente 1 hora, secagem com proteção em 24 horas, eciência máxima obtida após 3 dias;
Limpeza das ferramentas com água limpa após a utilização.

 Sobre as superfícies verticais aplicar sempre de baixo para cima;
Impregnar a superfície até a saturação, não saturar demasiadamente a superfície com o produto;

Agitar bem antes da aplicação;

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Aditivos nano-estruturados a base de água.

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

NCM:    3809.93.90       

VALIDADE

RENDIMENTO

· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.
· Rendimento por litro: aproximadamente 10m². Valores médios fornecidos a título indicativo.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

1L  EAN: 7899870100537
      DUN:17899870100534

5L  EAN: 7899870100544
      DUN:17899870100541

20L EAN: 7899870100551
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