
 

 

BIOREPEL 
Hidrofugante 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOREPEL HIDROFUGANTE é indicado como impermeabilizante de superfícies 
assegurando que a mesma continue com aspecto natural. 
BIOREPEL HIDROFUGANTE proporcionando proteção duradoura, pois bloqueia os 
problemas causados por umidade excessiva, tais como a perda de resistência do 
material, eflorescência de sais (comum em orla marítima), machas escuras  
proveniente da proliferação de fungos diversos, entre outros danos. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIOREPEL HIDROFUGANTE deve ser aplicado puro, com auxílio de um pincel, 
trincha, rolo de lã ou bico pulverizador. A superfície deve estar extremamente limpa, 
seca e livre de pó. Para superfícies novas, recomenda-se desincrustá-la (se for o caso), 
antes da aplicação do produto. 
BIOREPEL HIDROFUGANTE rende, em média, de 5 a 10 m2 por litro, dependendo da 
porosidade da superfície. 
Sua secagem se dá em 1 hora. Recomendamos de uma a duas demãos, conforme o 
tipo de piso, para uma boa proteção hidrorepelente. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor a amarelado e de odor característico. 
 pH: N.A  
 Teor de ativos: N.A 
 Densidade: 0,800 – 0,900 g/cm³ 
 Viscosidade: 5 – 15 cps 
 Ponto de fulgor: 40ºC 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA  
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREPEL HIDROFUGANTE 
Construtoras, empresas de conservação patrimonial, empreiteiras de obras e etc. 
Indicado especialmente para tijolo aparente, concreto aparente, pedras, lajotas e 
revestimentos em geral. Ideal para pedras de borda de piscinas. 
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