
 

 

BIOREPEL 
 Óleofugante 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOREPEL ÓLEOFUGANTE é um impermeabilizante de superfícies que protege contra 
manchas de óleos e gorduras. É indicado em pedras naturais como: mármore, granito 
polido, pedra mineira, ardósia, cerâmicas especiais do tipo porcelanato, cerâmica 
rústica, tijolo aparente, rejuntes, telhas de barro, lajotas e etc.  
BIOREPEL ÓLEOFUGANTE não forma película, mantendo a superfície aplicada 
inalterada. É indicado para área interna e externa. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Produto pronto para uso. BIOREPEL ÓLEOFUGANTE deve ser aplicado com auxílio 
de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, 
livre de pó e totalmente seca. O produto deve ser aplicado de forma uniforme, evitando 
falhas ou excessos. O rendimento varia de acordo com o grau de absorção da 
superfície, oscilando de 6 a 12 m2 por litro para superfície de baixa porosidade e de 4 a 
8 m2 por litro para superfície de alta porosidade. Em pedras naturais com absorção 
superior a 6%, recomenda-se o mínimo de três demãos. Não deve ser usado nenhum 
tipo de cera sobre a superfície aplicada.  
Recomenda-se aguardar 48 horas, após aplicação, para liberação da área e, para 
aplicação da segunda demão, aguardar no mínimo 24 horas. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente incolor. 
 pH: N.A 
 Teor de ativos: N.A 
 Densidade: 0,790 – 0,810 g/cm3 
 Viscosidade: 5 – 15 cps 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREPEL ÓLEOFUGANTE 
Construtoras, empresas de conservação patrimonial, empreiteiras de obras e etc. 
Indicado especialmente para tijolo aparente, concreto aparente, pedras, lajotas e 
revestimentos em geral. Ideal para área de churrasqueiras, garagem e decks de 
piscinas. 


	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	BIOREPEL ÓLEOFUGANTE é um impermeabilizante de superfícies que protege contra manchas de óleos e gorduras. É indicado em pedras naturais como: mármore, granito polido, pedra mineira, ardósia, cerâmicas especiais do tipo porcelanato, cerâmica rústica, ...
	BIOREPEL ÓLEOFUGANTE não forma película, mantendo a superfície aplicada inalterada. É indicado para área interna e externa.
	RECOMENDAÇÕES DE USO
	Produto pronto para uso. BIOREPEL ÓLEOFUGANTE deve ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca. O produto deve ser aplicado de forma uniforme, evitando ...
	Recomenda-se aguardar 48 horas, após aplicação, para liberação da área e, para aplicação da segunda demão, aguardar no mínimo 24 horas.
	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
	 Aparência: líquido transparente incolor.
	 pH: N.A
	 Teor de ativos: N.A
	 Densidade: 0,790 – 0,810 g/cm3
	 Viscosidade: 5 – 15 cps
	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA
	SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREPEL ÓLEOFUGANTE
	Construtoras, empresas de conservação patrimonial, empreiteiras de obras e etc.
	Indicado especialmente para tijolo aparente, concreto aparente, pedras, lajotas e revestimentos em geral. Ideal para área de churrasqueiras, garagem e decks de piscinas.



