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HYDROPARQ FUNDO
FUNDO MONOCOMPONENTE À BASE DE ÁGUA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Produto monocomponente hidrossolúvel, baseado em copolímeros em emulsão de última geração.

PROPRIEDADES:






Elevada dureza;
Produto ecológico
Não tóxico
Fácil aplicação
Secagem rápida

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
- Embalagens de 5 litros.

APLICAÇÕES:
Ideal para o envernizamento de pavimentos em parquet, como fundo para depois aplicar
HYDROPARK.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



Pincel
Rolo

MODO DE EMPREGO:
Quer em superfícies novas como em superfícies já envernizadas, deverá lixar a superfície
previamente. Assegure-se de que o pavimento a envernizar está isenta de poeiras, partículas
estranhas e humidade.
Modo de Emprego 1:
Aplicar-se-á uma primeira demão de Hydroparq Fundo e deixar-se-á secar, no mínimo, 6 horas
antes de lixar a superfície. Depois de lixar, termine com Hydroparq (no brilho que desejar: mate ou
brilhante).
Modo de Emprego 2:
Se desejar aplicar duas demãos de Hydroparq Fondo, será aplicada uma primeira demão, que
deverá secar durante 2 horas, sem lixar; aplicar-se-á a segunda demão, deixar secar 6 horas para
depois lixar a superfície. Como referido anteriormente, o tratamento será acabado com a gama
Hydroparq.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações
especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa
Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações
adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano
após a sua emissão.
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HYDROPARQ FUNDO
FUNDO MONOCOMPONENTE À BASE DE ÁGUA
DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Viscosidade da mistura:
Peso específico:
Sólidos:
Diluente:
Secagem ao toque:
Secagem para lixamento:
Secagem total:
Secagem em profundida:
Rendimento teórico:

105”-115”em copo F-4 a 20ºC
1 gr/cc a 20º C aprox
29%
Água
60 minutos
6 horas (mínimo)
12 horas
24 horas
10 m2/L

PRECAUÇÕES:
- Agitar bem antes de usar:
- Não deixar a embalagem aberta;
- A limpeza dos utensílios de trabalho será levada a cabo com água;
- Manter o ambiente livre de poeiras durante o período de secagem ao toque;
- Ao efectuar os cálculos do rendimento prático, deve ter em conta as perdas provocadas
pelas irregularidades na superfície e pela absorção da madeira a proteger.

OBSERVAÇÕES
Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e
entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a
nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo
que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os
produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os
dados aqui contidos sem aviso prévio.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações
especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa
Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações
adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano
após a sua emissão.

