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DESCRIÇÃO 
                        

O Timiconsolidante é um produto formulado com base num éster do ácido silícico em solução de 

solvente aromáticos de alto ponto de ebulição devidamente selecionados. 

Possui um grande poder de penetração e consolidação, de pedras naturais deterioradas, betão 

friável e juntas mórbidas. 
 

PROPRIEDADES 

- Consolidação do substrato até á sua resistência original. 

- Grande poder de penetração. 

- Aspeto visual do suporte sem alteração visível. 

- Filme sem pegajosidade. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor 

 

Incolor 

Aspeto N/A 

Densidade 0,85 ± 0.02 g/cm3 

Viscosidade N/A 

Teor sólidos (% em peso) 

COV 

N/A 

Produto fora do âmbito da Diretiva 2004/42/CE  
 

 
PROCESSO APLICAÇÃO 
 
Aplicação do Timiconsolidante, deve ser feita por um processo de inundação até à completa 

saturação do substrato. 

No caso de ser necessário uma segunda demão, esta aplicação deve ser realizada no processo 

húmido sobre húmido, num período máximo de 4 horas, o excesso de produto deve ser imediatamente 

retirado com auxílio de Diluente Sintético para evitar a formação de manchas brilhantes, nas zonas 

de mais baixa porosidade. 

Para aumentarmos a proteção a longo prazo, é aconselhável aplicação de um hidrofugante, se o 

hidrofugante for de base solvente este só deve ser aplicado 14 dias após aplicação do 

Timiconsolidante, se o hidrofugante for de base aquosa este deve ser aplicado 30 dias antes da 

aplicação do Timiconsolidante. 
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APLICAÇÃO Trincha, rolo anti-gota ou pulverizador de baixa 
pressão 

  
TEMPO DE SECAGEM 
 
 
 
LIMPESA DO MATERIAL 
 

Superficial - 1 a 2 horas 
Repintura - 4 horas no máximo  
 
A limpeza do material deve ser feita com 
Diluente Sintético imediatamente a seguir à 
aplicação. 

 
 
CONSUMO 
 
 
 

 

Depende do grau dessegregação do substrato 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO 
 

Temperatura ambiente ≥ 5 °C 
Humidade relativa ≤ 80 % 
Temperatura do suporte 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho 

 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o 
produto tem um prazo de validade de 2 anos após a sua data de fabrico. 
 
 
SEGURANÇA E AMBIENTE 
 

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário 

apropriado. Manter fora do alcance das crianças. 

Não deitar os resíduos no esgoto. 

Utilizar somente em locais bem ventilados.  

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. 

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa 

ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. 

Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. 

Conservar nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e a uma temperatura de 5 a 40 °C. 

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança 

no trabalho. 

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são 

fundamentais. 
 

 


