
C L E A N M A X

selador
ficha técnicaHidrorrepelente

A R G A M A S S A  E S P E C I A L

refratária
ficha técnica

COMPOSIÇÃO / INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SELADOR PORTOKOLL é um produto hidrorrepelente à base de água. É indicado 
para proteger rejuntamentos, peças de cerâmica não esmaltadas, pedras naturais, 
lajotas, concreto aparente, telhas, tijolos à vista e demais materiais porosos do 
surgimento de manchas causadas por umidade, óleos, graxas, gorduras, fungos 
e outros agentes. O produto forma uma película protetora que impede a absorção 
da água e não altera a tonalidade do local protegido. Indicado para áreas internas 
e externas.

LIMITAÇÕES

Não aplicar o SELADOR PORTOKOLL sobre:
	Pedras naturais polidas
	Peças esmaltadas

COMPOSIÇÃO

Água e emulsão de silano/siloxano.

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de 
altura em sua embalagem original fechada. 

Validade de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADOS

Na aplicação utilize máscara, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de 
contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. 
Lave a mão com água abundante após o manuseio. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações (0800 722-
6001) ou um Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou 
embalagem do produto. 
Conserve a embalagem fechada e em pé. Nunca reutilize a embalagem vazia, 
dispense-a.
A utilização de qualquer produto ácido para limpezas mais pesadas prejudica 
o desempenho do produto, sendo necessária uma nova aplicação do SELADOR 
PORTOKOLL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

1) Remova a cera, o óleo ou qualquer impureza da superfície. Para uma limpeza 
perfeita, utilize CleanMax Multipisos Portokoll.

2) Deixe o rejuntamento e/ou a cerâmica não esmaltada secar após a limpeza por 
no mínimo 48 horas antes de aplicar o Selador.

3) Antes de aplicar em toda área, faça um teste para assegurar o resultado 
desejado.

APLICAÇÃO

O Selador Portokoll é pronto para uso. Não é necessário nenhum tipo de diluição. 
1) A aplicação do Selador só deve ser feita após 72 horas do rejuntamento. Se 

chover, aguardar secar e aplicar somente após 48 horas;
2) Aplique o Selador em demãos finas e uniformes com auxílio de um pincel ou 

rolo de lã;
3) Para obter o efeito desejado, não deixe o produto acumular ou escorrer na 

superfície. Caso isso ocorra, remova os excessos imediatamente;
4) Para rejuntamentos ou superfícies porosas, aplique duas ou mais demãos 

aguardando no mínimo 2 horas de secagem entre elas. A superfície estará 
impermeabilizada quando o Selador PortoKoll não penetrar mais na área aplicada;

5) Aguardar 24 horas para liberação do tráfego ou utilização;
6) Reaplicação: avaliar a necessidade após 1 ano.

Produto não classificado como perigoso conforme resolução nº 
420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

CONSUMO ESTIMADO

Em superfícies:
	Polidas: 20 m²/litro
	Porosas: 5 m²/litro
Em rejuntamentos:
	Com base na quantidade: 50 ml por kg de rejuntamento ou 1 litro de Selador para 

cada 20 kg de rejuntamento.
	Com base na medida das juntas: 5 ml por metro linear de junta.


