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CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

SILRES® WH PARA PROTEÇÃO HIDRORREPELENTE DE MADEIRAS
PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA POR ATÉ 17 ANOS
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O DESAFIO

A água é o maior inimigo da madeira. A absor-
ção e liberação de água provocam ciclos de 
dilatação e contração na madeira, o que resulta 
em danos enormes na sua superfície. Além 
disso, a água acelera drasticamente o processo 
de apodrecimento.

Por isso, a madeira usada em aplicações exter-
nas deve ser tratada com um agente impreg-
nante hidrorepelente ou receber um revestimento 
para protegê-la da umidade. Infelizmente, o 
efeito destes revestimentos acaba com o passar 
do tempo.

Por este motivo, desenvolvemos uma resina de 
silicone funcional flexível para proteger a madeira 
da água. SILRES® WH foi especialmente desen-
volvido para madeira e oferece uma proteção 
prolongada contra a água, mantendo o teor de 
absorção de água bem baixo – mesmo depois 
de anos de uso externo. Graças ao excelente 
efeito de formação de gotículas (beading) 
geralmente associado aos silicones, os clientes 
podem ter certeza que fizeram tudo ao seu 
alcance para proteger este recurso natural  
precioso.

O QUE SILRES® WH PODE FAZER POR VOCÊ?

•  A absorção de água é muito menor em 
madeira tratada com SILRES® WH em 
comparação à madeira não tratada, per-
manecendo extremamente baixa mesmo 
após 4.000 horas de envelhecimento  
acelerado QUV.

•  A formação de gotículas (efeito beading)  
é nitidamente visível após a exposição à 
intempérie.

Tratado com SILRES® WH

Absorção de água em teste de flutuação seguido de intemperismo QUV-B

Porcentagem de água absorvida em relação ao peso 
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SILRES® WH diluído 1:4 SILRES® WH diluído 1:9
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Como devo usar o SILRES® WH?
Geralmente, SILRES® WH é diluído na relação 
1:4 a 1:9 com água para aplicação direta na 
madeira. SILRES® WH também pode ser adicio-
nado na forma não diluída a stains ou vernizes 
para madeira à base de água em concentrações 
de até 3 %.

SILRES® WH pode reduzir o uso de biocidas?
Sim. O uso de SILRES® WH proporciona uma 
proteção duradoura contra a água e os danos 
por ela causados, o que permite reduzir o uso 
de biocidas, sobretudo, fungicidas. Muitos bioci-
das tornam-se completamente desnecessários.

A madeira pode ser pintada após a impreg-
nação com SILRES® WH?
A madeira tratada com SILRES® WH pode, em 
princípio, ser pintada depois de deixar o subs-
trato impregnado exposto à intempérie por um 
tempo. Porém, deve-se lembrar que as superfí-
cies lisas de madeira apenas absorverão uma 
parte do silicone de modo que o resto permane-
cerá na superfície. Consequentemente, e em 
especial, no caso de conservantes de madeira 
altamente concentrados, tanto a adesão da tinta 
quanto o nivelamento podem ficar prejudicados. 
Por esta razão, SILRES® WH não deveria ser 
usado como primer.

O efeito beading fica visível imediatamente?
Sim, mas o efeito fica mais visível após um tempo 
de exposição à intempérie. Graças ao SILRES® 
WH, o efeito de formação de gotículas será visí-
vel por um tempo excepcionalmente longo.

SILRES® WH evita que a madeira fique  
acinzentada? 
Não. Como o aspecto cinza é causado pela 
radiação UV e os silicones são transparentes  
à radiação UV, o SILRES® WH não impede o 
surgimento do aspecto cinza. Mas SILRES® WH 
ajuda a fazer com que a coloração cinza seja 
uniforme.

Descrição do produto

Produto SILRES® WH 

Aspecto Branca leitosa

Classe do produto Emulsão de resina de silicone

Teor de sólidos, % 54 %

Viscosidade, mPa.s Aprox. 35

Ponto de fulgor, °C > 100.0

Densidade, g/ml Aprox. 1


