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Impregnante nano molecular de Silanos- Siloxanos 

Descrição do produto 
Composto impregnante nano molecular de Silano-siloxano de base 

aquosa, com elevada capacidade de penetração e performance 

hidrofóbica, ideal apara aplicações em superfícies interiores e 

exteriores como hidrorepelente. 

Campos de aplicação Silimper Nano é adequado para superfícies minerais verticais ou 

inclinadas porosas, tais como betão, reboco, fibrocimento, tijolo, 

telhas, revestimento pétreos contínuos (sem fissuras). 

Propriedades / Vantagens • Apresenta alta penetração e profunda impermeabilização, devido 
à sua estrutura nano-molecular, minimizando a absorção de água 

• Apresenta repelência precoce à água, reagindo quimicamente e 
ligando-se ao substrato, proporcionando hidrofobicidade durável 

• Impede a chuva de se impregnar na superfície e protege-a de 
fissurar devido ao gelo 

• Alta resistência aos alcalis e previne o surgimento de 
eflorescências 

• Melhora as propriedades de isolamento térmico do substrato, 
reduzindo a condutividade térmica 

• Facilita a limpeza da superfície, limitando a deposição de 
sujidades e o crescimento de fungos 

• Não cria película e não altera a aparência 

• Sem solventes e sem VOC 

Características técnicas 
 

Aparência Transparente 

Densidade (EN ISO 2811.01) 1.00 ± 0.01 kg/l 

Valor pH (ISO 1148) 7.5 – 8.5 

Consumo 

 

100-200ml/m2 por camada (dependendo do método de aplicação e 

da absorção do substrato) 

Tempo de secagem (25°C) 1-2 horas 

Secagem entre demãos (25°C) < 2 horas 

Tempo de cura total (25°C) 24 horas 

Valor penetração de água (Superfície de 
betão) (RILEM Test Method 11.4) 

0 ml/min (superfície de betão) 
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Absorção de água e resistência a álcalis 
(EN 13580: 2002) 

Taxa de absorção <7,5% 

Taxa de absorção <10% após imersão em solução alcalina 

Profundidade de penetração (EN 14630) Classe I <10 mm 

Coeficiente de taxa de secagem (EN 
13579) 

Classe I >30% 

Instruções de uso Preparação da superfície: Limpe a superfície de pó, mofo, sujidade 

ou qualquer material mal aderente. Utilize meios mecânicos ou jato 

de água para limpar o substrato. Evite o uso de detergentes ou 

sabão, pois afetam a aderência do produto à superfície. 

Aplicação: Silimper Nano está pronto para a utilização. Aplicar 

uma camada na superfície seca com trincha, rolo ou pistola, 

trabalhando da parte superior para a inferior do substrato. 

Notas especiais 
• Condições de aplicação: Húmidade residual do suporte <5% / 

Temperatura ambiente e do substrato: +5ºC min. / +35ºC máx. 

• Obtém repelência total à água poucas horas após a aplicação e 

quando a superfície fica saturada durante a aplicação. Para 

superfícies muito absorventes e porosas, aplique uma segunda 

camada. 

• O Silimper Nano  não deve ser aplicado em condições 

húmidas ou se for previsível que condições húmidas prevaleçam 

durante o período de secagem. Se a superfície foi limpa com jato 

de água, é aconselhável deixar secar 2 - 3 dias e aplicar o 

produto a seguir. 

• Aguarde pelo menos 4 semanas entre a moldagem do novo 

betão e a aplicação do produto. 

• Silimper Nano  não é resistente a ácidos. 

• Para superfícies muito absorventes e porosas, aplicar duas 

camadas. 

Embalagem 20L, 3L e 1L   

Limpeza de ferramentas Utilize bastante água imediatamente após a aplicação 

Estabilidade de armazenamento 18 meses, quando mantido fechado na sua embalagem original, 

protegido do gelo e da luz solar direta 
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Silimper® Nano 
 

Proteção de penetração hidrofóbica de superficies 
 

Produto de proteção de superfície de impregnação hidrofóbica 
 

Profundidade de penetração (EN 14630) / Profundidade de 

penetração (EN 14630) 

Classe I / Classe I <10 mm 

 
 
 
 
 
Absorção de água e resistência a álcalis (EN 13580: 2002) / 
Absorção de água e resistência a álcalis (EN 13580: 2002) 

Taxa de absorção <7,5% em comparação com a amostra não 

tratada 

Taxa de absorção <10% (após imersão em solução alcalina) / 

Taxa de absorção <10% (após imersão em solução alcalina) 

Coeficiente de taxa de exaustão (EN 13579) / Coeficiente de 
taxa de secagem (EN 13579) 

Classe I / Classe I> 30% 

Materiais perigosos De acordo com o parágrafo 5.3 / Cumprir com 5.3 

 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É prestada como serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente. 


