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1. APRESENTAÇÃO  

DURCI LI é um produto em fase aquosa, para impregnação hidrófuga  e consolidação de suportes 
friáveis deteriorados pelas infiltrações de água e de humidade.  
Embora a sua ação se baseie na química dos silicatos, não contém silicato de sódio. É composto por 
diferentes sais minerais, entre os quais silicato de lítio. 
DURCI LI penetra nos poros e reage quimicamente com a cal viva presente nos suportes à base de 
cimento, criando uma microestrutura densa, resistente à abrasão e quimicamente durável. 
O suporte tratado adquire um aspeto mais brilhante, com um efeito repelente do pó, mais resistente às 
manchas e limitador das eflorescências. 
 
2. VANTAGENS 

• Não produz película e deixa o suporte 
respirar. 

• Insolúvel em água e insensível aos 
agentes químicos clássicos. 

• Melhora as características mecânicas. 
• Eficácia e durabilidade ao longo do 

tempo. 
• Desinfeta e seca eficazmente os 

suportes. 
• Retarda muito pronunciadamente o 

aparecimento de fungos, bolores e 
bactérias. 

• Desinfeta e seca eficazmente os 
suportes. 

• Sem silicones, silanos ou siloxanos. 
• Amigo do ambiente. 
• Resiste à radiação UV. 
• Não amarelece. 
• Tratamento mineral 
• Contém menos de 0,1 g/l de COV 
• Tratamento mineral definitivo 
• Facilita grandemente a limpeza. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

• Hidrófugo mineral. 
• Endurecedor de suportes. 
• Tratamento contra o salitre. 
• Consolidante/mineralizante de materiais minerais e pulverulentos (betões, tijolos, pedras, gessos, 

rebocos). 
• Endurecimento e proteção de elementos imersos, fontes, etc. 

4. MODO DE EMPREGO 
Utilização: 
Sobre suportes friáveis e porosos (efeito mineralizante) ou para parar a humidade superficial. 
O suporte deverá estar o menos húmido possível. 
Eliminar os elementos não aderentes. 
Os suportes devem estar limpos e desengordurados. 
 
Proteger todas as superfícies que não devem ser hidrofugadas, em particular os suportes em vidro, 
alumínio e suas ligas, madeira e superfícies pintadas, etc. 
Aplicar com pulverizador em várias camadas até à rejeição pelo suporte (4 horas entre cada camada). 
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Aplicação: 

Temperatura de aplicação : Entre +5 °C e +25 °C 

Ferramentas de aplicação : Pulverizador (bico azul), trincha, rolo 

Limpeza das ferramentas : Água (não deixar secar) 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no 
recipiente : Líquido 

Aspeto da película : Incolor 

Massa volúmica : 1,15 ±0,05 g.cm-3 

Diluição : Pronto a usar 

Rendimento : 1 a 4 m2, em função da porosidade e rugosidade do suporte. 

Secagem : 4 horas 

Conservação : 18 meses na embalagem original fechada 

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 
6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 

• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr. 
• Conservar ao abrigo das geadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a 
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie 
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não 
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.  

Produto destinado exclusivamente a uso profissional . 


