
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Química para Construção

 

REV: 060916 

Impermeabilizante de Alta Performance 

BLOCK BS - Óleofugante                          ___ 

  
PRODUTO  
BLOCK BS é um óleofugante impermeabilizante para 
tratamento superficial de alta performance, com efeito 
gota e hidro repelência. 
É indicado para ser utilizados em pisos porosos, 
protegendo e preservando contra manchas de óleo, 
gordura e absorção de água. 
Deve ser utilizado como acabamento final, não forma 
filme ou película, tendo elevada durabilidade inibindo 
formação de manchas e descoloração da superfície 
tratada. 

 
SEGMENTO DE USO 
- Pisos de concreto; 
- Pisos lapidados; 
- Granilite; 
- Pisos naturais porosos; 
- Porcelanatos; 
- Fachadas. 

 
BENEFÍCIOS 
- Fácil aplicação; 
- Evita a penetração de umidade e sais; 
- Não forma camada ou membrana; 
- Aplicação interna e externa; 
- Melhor aparência; 
- Melhor durabilidade; 
- Não altera a aparência; 
- Ótima performance. 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
As superfícies deverão estar isentas de graxa, óleo, pó 
e umidade. 

 
APLICAÇÃO 
Recomendado que se aplique de 2 a 3 demãos para 
elevada durabilidade. 
Intervalo de 1 hora entre uma demão e outra. 
Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou 
sistema de pintura tipo Airless*. 

 
 

NOTA: Durante a aplicação deve-se ter cuidado quanto 
a sua inflamabilidade, evitando-se expor o produto a 
chamas, ou ambientes muito quentes. 

 
 

RENDIMENTO 
Piso classe 01: 25 a 30 m² por litro (Piso de concreto 
lapidado, porcelanato, mármores e granitos). 
Piso classe 02: 8 a 14 m² por litro (Concreto polido, 
ardósia, cerâmica natural, mármore texturizado, 
basalto). 
Fachadas de Concreto: 
Aplicação com rolo: 150 mL/m². 
 

 
OBS.: O rendimento desse produto por m² pode variar 
de acordo com a porosidade do piso e as formas de 
aplicação utilizadas. 
 
EMBALAGEM: Bombonas de 5 - 20 - 50 Litros e 

Tambor de 200 Litros. 

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele dever ser 
evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave 
imediatamente e abundantemente com água, consulte 
um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as 
embalagens fora do alcance das crianças, animais e 
fontes de calor. 
 

ARMAZENAMENTO 
O produto deve ser armazenado em local seco, coberto 
e ventilado a 25°C.  
 

VALIDADE 
9 meses na embalagem original e lacrada.  

 

* O consumo é reduzido em até 40% 
quando aplicado em sistema de 
pintura tipo Airless. 

 


