
EMBALAGEM

CONSUMO

APLICAÇÃO

Tanque de 25 kg

Aplicação mínima de 100 g/m²

Nebulização sem ar em baixa pressão, pulverização

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  CONSERVAÇÃO

  CAMPO DE UTILIZAÇÃO

 MODO DE UTILIZAÇÃO

Aspeto
Cor

Conservabilidade

Peso específico

Dispositivos de proteção individual a utilizar

Líquido denso

Incolor

6 meses

1,35 kg/l

Luvas

Limpeza de instrumentos Água

OUTRAS INFORMAÇÕES

STABILGUARD

CARACTERÍSTICAS
Tratamento superficial consolidante antipoeira com base de silicatos e siloxanos em dispersão aquosa, específico para 
aplicação em pisos com liga natural inerte e estabilizada.
A ação de STABILGUARD é desenvolvida por meios da saturação e consolidação de partículas finas dos agregados que 
constituem o pavimento, reduzindo o descolamento superficial de material empoeirado.

Estocar o produto no recipiente original em ambiente fresco, seco e longe da luz direta solar, a uma temperatura entre 
+5°C e +35°C. Manter longe do gelo. Uma conservação inadequada do produto pode causar perda das características.

O STABILGUARD é aplicado como cuidado e/ou intervenção de manutenção de ciclovias, caminhos de peões, estradas 
rurais, estradas arborizadas, caminhos em parques e jardins, estradas em cemitérios, instalações esportivas, áreas de 
jogos, estacionamentos, campos de golfe, praças, sítios arqueológicos e qualquer outro suporte realizado no piso ou em 
liga natural inerte e estabilizada, aumentando a eficiência e vida útil.

O STABILGUARD é aplicado por nebulização sem ar em baixa pressão na superfície do piso, com quantidade mínima de 
100 g/mq.
O produto pode ser utilizado como tratamento de cuidado/consolidante de pavimentação que tenha porosidade, por 
exemplo, uma maturação incorreta, como tratamento de manutenção, para aplicar inicialmente (logo depois da maturação 
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correta do piso) e/ou ocasionalmente, para a conservação da melhor eficácia e duração do próprio piso.
O nosso pessoal técnico está a disposição para fornecer informações úteis sobre a melhor utilização do produto.

Lembre-se de que o utilizador deve cumprir a recente Ficha de segurança do produto, contendo os dados químicos, 
físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para transportar, utilizar e descartar o produto e sua embal-
agem com segurança. Lembramos também para não lançar o produto e sua embalagem no meio-ambiente. As 
informações indicadas na presente ficha técnica, referentes a nossa experiência, devem ser consideradas indicativas e, 
portanto, recomendamos ao utilizador realizar todos os testes necessários para verificar a idoneidade do produto. O 
utilizador deve estabelecer se o produto é adequado para a utilização prevista e assume qualquer responsabilidade sobre 
a utilização.

O tratamento do tipo manutenção com STABILGUARD poderá ser aplicado de acordo com a necessidade, em função da 
evolução no tempo do estado superficial do próprio piso.
A aplicação de STABILGUARD age consolidando a fração final da inércia presente no piso
Na presença de eventuais descascamentos de material grosseiro ligado a uma maturação e/ou colocação em serviço 
incorreta (como humidade em excesso ou faltante na mistura, compactação não adequada, falta de eliminação de 
acúmulos de cascalhos), é necessário realizar a remoção do material descascado ou separado, tratando em seguida a 
superfície não alterada logo abaixo.
Portanto, recomendamos realizar o trabalho de mistura “perfeitamente”.

STABILGUARD é produzido/distribuído por TERRA SOLIDA, uma marca exclusiva da Promotec Srls.
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