
 

 

CASE: 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE GRANITOS – RESIDENCIAL SUN FLOWER 

ANÁPOLIS-GO 

CASO DE OBRA – PROTEGI GRANITO 

Tipo de obra: Residencial 

Localização: Alameda das Rosas Qd.05 Lt. 15 Residencial Sun Flower 

Aplicação: Granito Branca Sarda – 100 m² 

Data: Março/2010 

Especificação de materiais: Impercia Atacadista Ltda. 

Produtos utilizados: Protegi Granito, rolo lã de carneiro, fita crepe 25x50 

INTRODUÇÃO: 

Esta especificação tem como objetivo apresentar tecnologia inovadora para 

impermeabilização de pedras naturais como granitos e mármores, em situação de piso em 

contato com o solo.  Através de testes laboratoriais realizados em ambientes  controlados 

ficou constatada a eficácia do sistema para este tipo de situação.  

Observação: O Protegi Granito forma nas duas demãos uma película de espessura mínima, 

permitindo assim a aplicação nas laterais das pedras,e a perfeita execução de juntas secas. 

PRODUTO UTILIZADO: 
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MISTURA DO MATERIAL: 

Homogeneizar os componentes A e B separadamente, juntar os componentes e misturá-los 

por 5 minutos. Aguardar o tempo de indução química de 10 a 15 minutos, antes da aplicação. 

O tempo de vida útil dessa mistura será de 2 

horas dependendo das condições climáticas. 

 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

A superfície deve estar sem contaminações oleosas, seca e isenta de partículas soltas, limpa 

sem restos de verniz, graxas, silicones, fungos ou bolor, de modo a obter a máxima absorção 

do produto pelo substrato. Promover a limpeza das placas utilizando escova ou trincha 

aumentando assim a aderência do impermeabilizante. 
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APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE PROTEGI GRANITO: 

A aplicação do material deverá ser realizada em duas demãos com rolo de lã de carneiro em 

toda a face bruta do granito inclusive nas laterais. O prazo mínimo para a aplicação da segunda 

demão é de 8 horas e o máximo de 72 horas. Caso seja ultrapassado este período  deverá ser 

lixado para a aplicação da segunda demão. 

    

 

DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS: 

Para a cura do impermeabilizante foram providenciados suportes de madeira como base para 

as pedras e separadores plásticos para evitar o contado entre as placas. 

     

 

OBSERVAÇÕES: REGISTRO DE FOTOS REALIZADOS DURANTE A EXECUÇÃO DESSES 

PROCEDIMENTOS. 

 

 


