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Descrição: HEMPEL’S ADITIVO PROTECTOR 98280 é uma preparação baseada em emulsão aquosa de 
copolímero acrílico, pigmentos auxiliares e outros componentes, com efeito protetor do filme seco
contra algas e fungos, prolongando a vida da película de tinta mesmo em condições favoráveis ao 
desenvolvimento de microrganismos, em interior e exterior. O Aditivo é adicionado à tinta, nas
proporções indicadas, imediatamente antes de iniciar a pintura. 

Uso recomendado: Aditivo protetor da película seca de tintas plásticas e de revestimentos de base aquosa, em geral. 

CONSTANTES FÍSICAS: 
 

Cores / Nos de Cor: 
Volume de sólidos, %: 
Ponto de inflamação: 
Massa volúmica: 
COV: 

Incolor / 00000 (o produto líquido apresenta-se com cor acinzentada) 
30 ± 1 
125°C 
1,18 Kg/litro 
1 g/litro 
Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo 
HEMPEL. 

Pormenores de aplicação: 
 

Método de aplicação: 
 
Limpeza de ferramentas: 

Adicionar à tinta plástica antes da aplicação, agitando bem para garantir a homogeneidade. 
Em embalagens de 15 litros utilizar 0,25L. 
Água 

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos 
das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional
relativa a segurança. 
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Observações: A proliferação de fungos manifesta-se sobretudo em superfícies húmidas, por infiltração ou
condensação de água, com pouca luz e com nutrientes (presentes em muitos tipos de poeiras).
Como forma de prevenir este tipo de infestação, deve-se sempre que possível intervir na própria 
construção conferindo-lhe novas caraterísticas que evitem as infiltrações, as condensações ou a 
molhagem continuada das superfícies. Caso tal não seja possível, principalmente em interior,
deverão ser alteradas as condições de exposição, promovendo a diminuição da humidade do ar por
extração, ventilação forçada ou arejamento, permitir uma maior exposição solar, e efetuar limpezas 
periódicas. 
 
O aditivo não tem qualquer efeito sobre a eliminação da humidade proveniente de infiltrações ou de 
condensações. 
 
As superfícies afetadas devem ser previamente tratadas com HEMPEL’S SOLUCIÓN LIMPIADORA
99240 (consultar a respetiva Informação Técnica). 

 

Nota: HEMPEL’S ADITIVO PROTECTOR 98280 destina-se unicamente a uso profissional. 

Emitido por: HEMPEL (Portugal) Lda. (98280-00000-PT001) 

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. 
 
Para definição e âmbito, consultar as “Notas Explicativas” das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas e recomendações 
apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a
quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. 
 
A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente 
acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou 
responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do 
uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. 
Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão. 


