
 

 

ULTRA PROTETIVO DE SUPERFÍCIES – FOSCO PAREDES 

 

1. DESCRIÇÃO 

O Ultra Protetivo de Superfícies- Fosco Paredes Ceramfix é um hidrofugante disperso em água a base de 

silano/siloxano para aplicação superficial em substratos alcalinos e neutros como concreto, tijolo e pedras. É 

um produto altamente recomendado para aplicação e tratamento do Cimento Queimado Ceramfix. Sua 

composição possui excelentes propriedades de repelência de água não formando película e sem alterar a 

aparência original da base. 

 

2. INDICAÇÕES DE USO 

• Áreas internas e externas; 

• Fachadas; 

• Concreto aparente; 

• Superfícies de base mineral (tijolos, pedras naturais, cerâmica, etc.); 

• Cimento Queimado Ceramfix (parede); 

• Telhas de cerâmica e de fibrocimento. 

 

3. NÃO INDICADA PARA 

• Bases com pinturas ou quaisquer substâncias que impeçam a aderência do produto; 

• Aplicação em pisos. 

 

4. MODO DE USAR 

4.1 Preparo da base 

•  As bases devem estar limpas, secas, isentas de pó sem impregnação de produtos que prejudiquem 

a aderência, como pinturas, resinas, óleos desmoldantes etc.; 

• Contrapisos, rebocos ou o emboço devem estar curados por no mínimo 14 dias. 

 

4.2 Preparo do produto 

• Agite bem o Ultra Protetivo de Superfícies- Fosco Paredes Ceramfix; 

• Não diluir o produto para uso; 



 

4.3 Aplicação 

• Para aplicação, utilize rolo de veludo ou lã, pincel de cerdas macias, trinchas ou pulverizador de baixa 

pressão; 

• Aplique a primeira demão de cima para baixo de modo a saturar bem a superfície; 

• Dependendo da porosidade do substrato poderá ser necessário a aplicação de 3 demãos; 

• Recomenda-se aplicação úmido sobre úmido nas demãos saturando totalmente a superfície, 

obtendo assim uma melhor absorção do produto; 

 

ATENÇÃO: a resistência do produto a chuvas é de após 4 horas de sua aplicação. 

 

 

5. IMPORTANTE 

• O Ultra Protetivo de Superfícies – Fosco Paredes Ceramfix deve ser reaplicado a cada 1 ou 2 anos 

dependendo do tipo de substrato, solicitações e condições de intemperismo ao qual o substrato está 

exposto. 

 

6. DADOS TÉCNICOS 

6.1 Aspecto e composição 

Aspecto Líquido branco 

Composição Emulsão aquosa de silano/siloxano e aditivos bactericidas e fungicidas 

 

6.2 Propriedades e características 

Densidade: 1,00 g/cm3 

  

6.3 Consumo 

De 100 – 300 ml/m2 dependendo da rugosidade do substrato a ser aplicado. É recomendado realizar um 

teste de consumo em campo antes, para se obter o consumo específico para cada substrato. 

 

 

 

 



 

6.4 Fornecimento, armazenagem e validade 

O Ultra Protetivo de Superfícies – Fosco Paredes Ceramfix é fornecida em galão plástico de 1 litro. O 

produto dever ser mantido em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado com empilhamento 

máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. A validade é de 12 meses a partir 

da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

 

7. SEGURANÇA 

Para o manuseio do produto recomendamos a utilização correta dos de EPI’s (máscara antipó, óculos de 

segurança, luvas de borracha e botas de segurança. Evitar o contato com a pele, olhos e mucosas. O contato 

prolongado pode causar irritações na pele. O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo longe de 

crianças e animais. Para mais detalhes consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança) do produto. 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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