
Aquastop 

PROTECÇÃO E TRATAMENTO ANTI OSMOSE 

Código: N6491 

 

 

- PROTECÇÃO CONTRA A OSMOSE 

- TRATAMENTO DA OSMOSE 
- ALTAMENTEIMPERMEÁVEL  

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Aquastop foi concebido especificamente para o tratamento de embarcações em GRP afetadas pela osmose e é 
particularmente recomendado como um tratamento preventivo e protetor contra este fenómeno. Este produto é 
resistente à água salgada e doce, altamente impermeável e forma uma camada de barreira eficaz nas partes 
submersas de metal (quilhas, flaps, lemes, etc.). 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Reação química 

Densidade:  1.10 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  100% 

Ponto de Inflamação:  +102°C 

Aparência:  Semi Brilhante 

Cor: Azul claro 

Embalagens:     0,75 / 2,5 litros 

 
 

 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

 
Quando utilizado no tratamento de osmose: Remover a área da camada de gel coat e / ou GRP afetadas pelo 

osmose com jatos de água ou uma lixa de disco. Lave e desengordure bem a superfície com Detersil e muita água 
doce. Deixar a área secar para eliminar qualquer vestígio de humidade e restos de osmose existente. Recomenda-
se que o teor de humidade do barco seja medido utilizando um instrumento adequado, antes de iniciar a pintura.  

 
Tratamento preventivo: Desengordurar e lavar o gel coat com Detersil, lavar bem e lixar com uma lixa de grão 80-

100.  
 

APLICAÇÃO 

Quado usado para tratar a osmose aplicar uma camada de 600 μ de Aquastop em três demãos. Aplicar a primeira 
de mão com um pincel para obter uma maior penetração na superfície.  

Para evitar o aparecimento da osmose quando os sintomas são ainda visíveis, aplicar pelo menos duas camadas 
com uma espessura média total de 350/400 μ. 

Em ambos os casos, após a última demão ter sido aplicada, aguarde pelo menos 72 horas antes da aplicação do 
Adherglass ou Adherpox. Caso se forme um enceramento superficial sobre a última camada deve ser lavado com 
água doce morna para remover o efeito pegajoso. Se passadas mais de 48 horas antes da aplicação de outra 
camada de Aquastop, com exceção de Adherglass ou Adherpox, a superfície deve ser ligeiramente lixada com 
uma lixa de grão 80/100.  
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DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  7 dias 

Validade (20 °C): 2,5 horas 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +12/+35 °C 

Endurecedor: 6491.999 

Relação de mistura em volume:  ± 3:2 (62:38) 

Relação de mistura em peso: 65:35 

Diluente: 5610  

Espessura da camada molhada por demão: 200 µ 

Espessura da camada seca por demão: 200 µ 

Cobertura teórica por demão: 5,0 m²/L 

Tempo mínimo de cobertura (20 ° C): 16 horas 

Tempo máximo de cobertura (20 ° C): 48 horas 

Número de demãos: 2 - 3 

 

 

NOTAS 

   
   
   
   

 
 
 
 
 

REGRAS DE SEGURANÇA 

Durante a aplicação em espaços fechados e durante a secagem, deve ser garantida uma ventilação adequada. O 
produto contém solventes que podem formar uma mistura explosiva quando combinados com o ar e expostos a 
uma chama, faísca ou descarga electrostática. Utilizar sempre uma lixa húmida. Durante aplicação da tinta e ao 
lixar, é recomendado o uso de óculos, máscaras, luvas e roupas de protecção, a fim de evitar a inalação.  
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IMPORTANTE As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes de laboratório precisos e na experiência, que garantem a 

qualidade do produto, se usado de acordo com as nossas recomendações. Os dados contidos neste documento estão sujeitos a modificações  

como resultado do desenvolvimento contínuo do produto. A Veneziani não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente do uso que não 

respeite as recomendações desta ficha técnica, exceto nos casos especificamente autorizados pelos serviços técnicos da Veneziani. Esta 

edição substitui as anteriores. 
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