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DESCRIÇÃO  

Densificador á base de nano lítio de base 

aquosa, para endurecer e proteger betões 

fresco e antigos  

Reforçar a dureza superficial e melhorar 

a resistência abrasão. 

 

 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

• Centros comerciais 

• Supermercados 

• Parques 

• Armazéns 

• Plataformas logísticas 

• Unidades industriais 

• Escolas e universidades 

• Gabinetes médicos 

 

 

 

APLICAÇÃO 

 

DURO-EUROPA HYDRO LITIUM  não se pode diluir. 

Para a aplicação deste produto a superfície a tratar não deve apresentar qualquer selagem 

anterior á sua aplicação. Caso se verifique presenta de prévio tratamento superficial o mesmo 

deve ser removido. 

Este produto pode ser aplicável sobre betão fresco para processo de vitrificação, assim como 

tratamento superficial para revestimento de acabamento. 

A sua aplicação consiste em pulverizar a superfície e deixar esta aturar sobre a mesma 

durante 1 a 2 min salvaguardando a sua não secagem. 

Este produto não deve permanecer na superfície em forma de empoçamentos. 

Sobre a superfície humedecida deverá de passar manualmente uma mope de fibra de vidro 

para garantir um espalhamento uniforme. 

Após 8 a 10h de período de secagem deverá passar um pad branco (polimento) com máquina 

rotativa até se obter um brilho desejado. 

Caso se pretenda aumentar o brilho deverá repetir novamente o procedimento sobre a 

primeira camada tratada. 

Em caso de realizar mais de uma aplicação, recomenda-se respeitar o tempo de secagem 

da primeira camada. 

 

O produto deve ser aplicado a uma temperatura entre 5 e 30◦C.  

 

Consoante o estado da base, o consumo orientativo deste produto é o seguinte: 

1. Betão fresco sem recobrimento: 20-30 m2/l (30-50 ml/m2) 

2. Betão polido (com 28 dias de cura): 10-15 m2/l (65-100 ml/m2) 

3. Betão fresado/lixado (com 28 dias de cura): 10-20 m2/l (50-100 ml/m2) 

CARACTERÍSTICAS | COMPOSIÇÃO 

DURO-EUROPA HYDRO LITIUM, é um produto composto por partículas de nano silicatos 

de lítio que reagem quimicamente com os elementos do betão, formando compostos 

insolúveis de hidrossilicato de cálcio (CSH), que endurecem a superfície do betão, reduzindo 

o pó e facilitando o processo de limpeza. 

Esta reação química ocorre na camada superior do betão, desta forma o produto DURO-

EUROPA HYDRO LITIUM proporciona uma proteção mais fiável e duradoura 

comparativamente com os recobrimentos tradicionais. A camada aplicada nunca desagrega 

e é resistente á humidade. 
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SERVIÇO TÉCNICO 

A empresa Duro-Europa dispõe de um 

departamento técnico especializado numa 

vasta gama de pavimentos, que poderá 

responder ás suas questões e prestar-lhe 

todo o apoio técnico. 

 

 

 

 

 

NOTA 

A informação contida nesta ficha técnica, é 

resultado dos nossos ensaios laboratoriais e 

da experiência prática com os nossos 

produtos. A empresa Duro-Europa, não se 

responsabiliza direta ou indiretamente pelo 

mau uso e má aplicação dos mesmo, não 

respeitando as informação descritas neste 

documento. A presente ficha técnica perde 

a sua validade com a emissão de uma nova 

edição. 

 

  

- Os produtos de reação no substrato são insolúveis em água. Compatíveis com os materiais 

em obra. 

- Normalmente não se verifica nenhuma alteração de cor da superfície tratada. 

- Brilho natural 

- Não aparecem eflorescências. 

- Boa capacidade de penetração. 

VANTAGENS  

• Maior conteúdo de lítio: até 24% 

• Ingredientes ativos: 100% extrato seco 

• Rápida reação de endurecimento 

• Aplicável em betão antigo 

• Penetração profunda: 20-40 mm em betão polido 

• Aumenta a resistência á abrasão e á compressão em 30% sobre o produto não tratado 

com o produto após 30 dias da sua aplicação. 

• Não causa reações silício-alcalinas (RAS) 

• Seco ao tato após 2 a 6 horas da sua aplicação. Resistente á água em 12 horas e as 

manchas de azeite em 72 horas. 

• Aplicação extremamente rápida 

• Sistema muito económico para endurecimento de pavimentos 

• Produto de base aquosa, considerado ecológico “VERDE” e sem perigos. 

 

 

 

 

ARMAZENAMENTO 

Este produto deve ser armazenado em lugar seco, evitar exposição a variações de 

temperatura, não embalado em latas de zinco ou alumínio. Estabilidade mínima de 12 meses 

nas embalagens originais corretamente fechados. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS* 

Extrato seco ou substância: 

 
25% aprox. 

Densidade (20◦C) 

 
1.15g/cm3 aprox. 

Valor de pH (20◦C) 

 
11.4 aprox. 

Aspeto 

 
Líquido transparente 

Conteúdo ativo  100% de extrato seco 

 
Conteúdo COV Sem COV 

 
Temperatura de congelação 0°C 

 
Temperatura de conservação Não inflamável 

 

 

* Variações das condições de humidade e temperatura podem ocasionar mudanças 

nas características técnicas aqui apresentadas. 

 

 

MEDIDA | SEGURANÇA 

 

Para uma melhor compreensão dos cuidados de segurança e eliminação de resíduos durante 

e após a utilização do produto, aconselha-se a leitura prévia da ficha de dados de segurança 

e do rótulo da embalagem. 
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