
ACQÜELLA STONE
Impermeabilizante para pedras

ACQÜELLA STONE é um impermeabilizante indicado para mármores, granitos e outras pedras, em ambientes
internos e externos.
Repele água e óleo. Assim, dificulta a impregnação de sujeira e facilita a limpeza.
Aumenta sensivelmente a durabilidade das pedras, além de conservá-las com ótima aparência.
Não forma filme e mantém inalteradas cor, textura das superfícies e a aparência natural das pedras.
É indicado inclusive para áreas sujeitas à chuva, ao trânsito e à queda de alimentos, os quais devem ser
removidos logo em seguida para evitar o surgimento de manchas.

Campos de Aplicação
- Pisos e fachadas de mármore, granito e outras pedras.

Modo de Usar

Preparo do Substrato
A superfície deve estar perfeitamente seca e limpa, isenta de ceras, resinas ou seladores.

Aplicação
Conforme a porosidade da pedra, aplicar de 1 a 3 demãos de ACQÜELLA STONE, utilizando rolo de lã-de-
carneiro, trincha ou pulverizador de baixa pressão.
Após a primeira demão, aguardar 10 minutos e caso o produto tenha sido absorvido, aguardar de 30 a 60
minutos antes de aplicar outra demão. Caso não haja total absorção, remover o excesso com pano seco.
Repetir a operação até se comprovar a perfeita saturação da superfície, o que ocorre quando não há mais
absorção do produto.

Consumo Aproximado
- por embalagens de 900 ml:
Superfícies porosas: 3,6 a 6 m²
Superfícies polidas: até 18 m²

Atenção
- Devido à heterogeneidade das pedras, recomenda-se a realização de ensaio prévio.
- ACQÜELLA STONE deve ser reaplicado em intervalos de 1 a 2 anos, conforme o tipo da pedra, as
solicitações e as condições às quais as superfícies estão expostas.
- Em locais sujeitos à umidade provinda do solo, verificar previamente a impermeabilização do contrapiso.
- Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos.
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