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Há mais de 60 anos, principais 
arquitetos e projetistas de edifícios vêm 
confiando nos materiais da DOWSIL™ 
para sustentabilidade e soluções de 
proteção dos materiais de construção 
com baixa manutenção. De selantes 
a componentes para envidraçamento, 
repelentes de água e aditivos para 
concreto, nossos materiais inovadores 
à base de silano e silicone garantem 
um desempenho mais duradouro com 
menor custo de manutenção. Este guia 
destaca os materiais que podem prover 
um desempenho duradouro, eficiência 
energética e soluções inovadoras para 
todos os seus projetos.

A natureza é um inimigo poderoso, e os 
clientes de hoje esperam construir com 
proteção e prevenindo perdas. Ofereça-
lhes o melhor com as mais recentes

Na Dow você encontrará as melhores 
soluções para atender às expectativas dos 
clientes hoje e as demandas de amanhã. 
Baseado na nossa longa história no 
pionerismo em soluções para construção, 
a Dow tem investido significativamente 
no desenvolvimento continuo de melh 
orias de desempenho continua para os 
materiais de proteção para construção, 
especialmente para:

• Mistura a seco
• Revestimento arquitetônico
• Manutenção e reparo de concreto
• Gesso
• Paineis de madeira (OSB, MDF)
• Fibrocimento (FRC)

Soluções Reais para Necessidades Reais de Mercado Desenvolvendo as Tecnologias da Proteção dos Materiais 
para Construção de Amanhã

tecnologias da Dow, para construir  hoje 
as estruturas do amanhã. 

Os materiais de Construção estão 
expostos a ambientes prejudiciais 
abrangendo desde a infiltração de água 
e abrasão pelas partículas transportadas 
pelo ar até o ataque de organismos, 
deslizamentos e manchamentos. Os 
produtos da Dow foram desenvolvidos 
para ajudar a melhorar a durabilidade 
dos materiais de construção e aumentar 
os benefícios do produto final. Nossas 
soluções avançadas incorporam novos 
tipos de cargas, matéria-prima, aditivos, 
técnicas de processamento e formulações 
de produtos. Oferecemos à você melhora 
do desempenho, pensamento inovador, 
especialização técnica e aperfeiçoamento 
de processo. E, nossas tecnologias podem 
ajudá-lo a inventar o futuro da proteção 
dos materiais para construção com:

Colaborando para o sucesso 

Nossa ciência e sua criatividade podem 
desenvolver a próxima geração dos 
materiais de alto desempenho para 
construção. A proteção da construção 
agora custa muito menos do que o reparo.

Deixe a Dow mostrar à você o valor 
que os nossos produtos de proteção 
dos materiais de construção podem 
trazer como seu parceiro de inovação, 
trabalhando junto para desenvolver as 
soluções de amanhã para seu cliente.

Como o líder global na tecnologia à base 
de silicone e silano, você pode contar 
conosco para:

• Tratamentos hidrofóbicos

• Resina e produtos de ligação

• Auxiliares de processo

• Colaboração inovadora para atender 
suas necessidades específicas

Escolha entre uma ampla gama de 
silanos, siloxanos, resinas, aditivos, 
mesclas e emulsões para aumentar a vida 
do substrato, reduzir a manutenção e 
melhorar a estética. E, o mais importante, 
atender às demandas do cliente por um 
desempenho superior.

Porque selecionando corretamente 
os produtos de proteção de materiais 
para construção agora previne os 
reparos de maior custo depois.

Podemos ajudá-lo a diferenciar 
seus produtos e serviços.

• Ingredientes de silano e siloxano 
confiáveis e de alto volume 
de fornecimento

• Produtos comprovados, opções 
alternativas e materiais desenvolvidos 
para suas necessidades

• Experiência em silano e silicone
• Suporte no desenvolvimento 

confidencial de produto

Para maior informação sobre a proteção de  
materiais de construção − soluções reais 
para necessidades reais de mercado − 
por favor visite consumer.dow.com/
buildingmaterialsprotection.

Mude para Dow e deixe-nos ajudar 
você a inventar o futuro da proteção 
de materiais para construção.
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Propriedades Físicas e Químicas dos Silicones
Os silicones estão presentes em muitas formas e funcionalidades, e podem ser usados 
em combinação para conseguir as propriedades desejadas.

A terminologia da química do silício pode ser confusa. Esta tabela ajudará você a entender como as várias formas do 
silício podem ser convertidas em formulações para proteger ou melhorar os seus produtos para construção.

A maioria dos siloxanos e silanos tem moléculas muito 
pequenas, e quando aplicados à superfície de um substrato 
adequado, penetram profundamente. Reagem com o substrato 
e consigo mesmo, para oferecer durabilidade. Depois da cura, 
permitem a transmissão do vapor d’água enquanto evitam que 
a água em forma líquida, que poderia conter íons de cloro ou 
ácidos dissolvidos, passe para o substrato.

Grupos SiOH formados quando o silano reage com água 
(hidrólise) podem reagir com grupos SiOH (por condensação) 
no substrato e formarem ligações químicas. Também ocorre a 
condensação entre silanos, formando um polímero Si-O-Si. Os 
grupos alquila (grupos R) orientam-se longe da superfície para 
repelir a água efetivamente.

Figura 1. Soluções personalizadas

Química do Silicone – As Propriedades Exclusivas dos Silicones

Figura 2. Produtos à base de silicone penetram 
profundamente, formando uma camada repelente 
dentro do substrato.

Figura 3.

Características Moleculares Propriedades 
Físico-químicas Aplicações

• Cadeia central de siloxano 
aberta e altamente flexível
- Si - O - Si - O - Si - O -

• Ligação de alta resistência
435 kJmol-1 Si-O 
vs. 350 kJmol-1 C-C

• Baixa energia e tensão 
superficial

• Alta capacidade de 
espalhamento e umectação

• Permeável a gases e 
vapor d’água

• Estabilidade a quente
• Compatibilidade com 

materiais orgânicos
• Resistência à intempérie

• Lubrificante
• Anti-sujeira
• Desmoldante
• Percepção estética (maciez)
• Conforto
• Processamento à alta 

temperatura
• Pode ser esterilizado
• Hidrofóbico/hidrofílico
• Respirável

Ligas Si-Orgânico 

Silicones

Si-Inorgânicos

SilanosSilício

Si-Polímero – Orgânicos

Ligas Si-Inorgânicos (Metálicas) 

Elastômeros 
Termoplástico

Silicones 
Organo-Funcionais

Co-Polímeros

Compósitos de Partícula 
Orgânica - Resina 

Grau Industrial

 Matéria Prima Básica Grau Eletrônico
 Semicondutor   
  Fotovoltaico

Organo-Funcional  
 Agentes acopladores 
  Alcoxi Silanos

Polissilanos
Dissilanos

 Policarbossilanos

Polissiloxanos

• Fluidos
• Borracha
• Elastômeros

 Cíclicos
• Fluidos

Hidrolisado Resinas

Dissiloxanos

Silazanos

SiO2 

 Silica Ativa Silicatos
 Siliconatos

Materiais de Silício
A árvore do silício possui tantas ramificações que permite que a Dow personalize as 
tecnologias. Entre em contato conosco ainda hoje para descobrir como podemos ser parceiros 
no desenvolvimento de novas tecnologias à base de silício, para atender às necessidades de seu 

negócio. Nossas equipes profissionais de técnicos, vendas e marketing estão à disposição para 
ajudar você com novos conceitos de desenvolvimento de produto e aperfeiçoamento dos produtos 
existentes.

Silício → Sílica → Silano → Siloxano Características

Silício = Si. O segundo elemento mais abundante 
na Terra. Número atômico 14. Capaz de fazer quatro ligações estáveis, 
como o carbono.

Reatividade exclusiva permite uma química semelhante à do carbono, mas 
especialmente quando ligado ao oxigênio, forma uma ligação química mais 
longa, mais forte e mais flexível.

Sílica = SiO2. O mais simples dos compostos do silício. Muito comum 
como areia ou quartzo (cristalino) ou formas refinadas, como sílica ativa, 
precipitada ou sílica amorfa.

A sílica é usada como reforço mineral para muitos sistemas de polímeros 
e existe em muitas formas úteis. A sílica ativa é um material pozolânico 
altamente efetivo usado no concreto para aumentar a sua resistência, a 
resistência química e para reduzir a porosidade.

Silano. Molécula formada por um átomo central de silício com quatro 
ligações. As ligações podem ser com qualquer combinação de grupos 
orgânicos ou inorgânicos.

Álcoxisilanos com ligação de grupos alquila são tratamentos repelentes de 
água eficientes e efetivos para concreto e alvenaria. Silanos com ligações 
orgânicas e inorgânicas são usados como agentes de união, com muitas 
variações úteis.

Silicone ou Siloxano. Composto oligomérico ou polimérico com repetidas 
‘unidades’ Si-O (siloxano).

Inerentemente resistente ao UV, calor e degradação oxidativa, os silicones 
podem ser feitos como fluido hidrolisado, polímeros funcionais e resinas. 
Variando a estrutura, ligações e peso molecular, eles podem gerar milhares 
de produtos funcionais.

Emulsão de Silicone. Na tecnologia de silicone, tipicamente um polímero de 
silicone suspenso em água por meio de surfactantes estabilizantes. Mais de 
um ingrediente pode ser suspenso em uma emulsão.

A tecnologia da emulsão permite que formulações em base aquosa possam 
ser usadas para liberar muitos tipos de ingredientes que, se não fosse 
assim, exigiriam solventes orgânicos ou seriam viscosos demais para serem 
usados efetivamente.

Formulações e Misturas. Composições multi-ingredientes destinadas 
para usos específicos.

Produtos formulados podem aproveitar de mais de um tipo de material 
na mesma embalagem. Por exemplo, a reatividade e penetração do silano 
podem ser combinadas com a mobilidade e repelência do siloxano. Misturas 
e formulações podem ser feitas com fluidos básicos, diluídas em solvente, 
feitas em emulsões ou até transformadas em pós.

Silano
hidrolisado

A condensação
libera H2O

R R R 

R 

OO

OO

O

O

O Si

SiSiSi

SiSi

Si

O H

H

H

OH

OH

Tamanho molecular
pequeno; penetração
no substrato poroso

Resistência
à luz UV

Baixa energia
superficial; maior
ângulo de contato

Redução da
capilaridade

Permeável ao
vapor d’água

Tratado        Sem tratamento
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Propriedades do produto

Descrição Geral Produtos Sistema de Diluição Química Substrato/ Tipo de pH Ingrediente Ativo, % Nível de Uso Típico 
de Ativos, %

Peso 
Específico, 
kg/L

Ponto de Fulgor 
°C (°F)

Silanos

XIAMETER™ OFS-6264 Silano Solvente Alquil metóxisilano Substratos alcalinos ou neutro, como concreto, argamassa e tijolo, pedra 
(pH levemente alcalino a 12) 97 40 ou 100 0.93 26.6 (79)

XIAMETER™ OFS-6341 Silano Solvente Alquil etóxisilano Substratos alcalinos ou neutros, como concreto, argamassa, 
tijolo e pedra 98 40 ou 100 0.88 65 (149)

XIAMETER™ OFS-6403 Silano Solvente Alquil etóxisilano Substratos alcalinos ou neutros, como concreto, argamassa e tijolo, 
pedra (pH levemente alcalino a 12) 98 40 ou 100 0.88 62 (144)

Siloxano Base Água DOWSIL™ 1-6184 Silano Água Silano solúvel em água pH neutro a 10 > 80 3.5 a 7.5 1.05 27 (81)

Emulsão Silano/Siloxano
(Diluível em Solvente)

DOWSIL™ Z-6689 Repelente de Água Solvente Mistura de silano/siloxano livre de solvente Substratos neutros e moderadamente alcalinos como tijolo, pedra e 
concreto antigo (pH neutro a 10) 98 5 a 15 0.96 10 (50)

XIAMETER™ OFS-6595 Silano Solvente Mistura de silano/siloxano livre de solvente Substratos neutros e moderadamente alcalinos como tijolo, pedra e 
concreto antigo (pH neutro a 10) 99 5 a 15 1.02 44 (111)

Emulsões Silano/Siloxano
(Diluível em Água)

DOWSIL™ 520 Repelente de Água Diluível Água Emulsão da mistura silano/siloxano Substratos alcalinos ou neutros como concreto, argamassa e tijolo, pedra 
(pH levemente alcalino a 12) 40 5 a 20 0.99 > 100 (212)

DOWSIL™ IE 6682 Emulsão Água Emulsão da mistura silano/siloxano Primer para concreto ou materiais cimentícios 52.5 5 a 20 0.95 > 100 (212)

DOWSIL™ IE 6683 Emulsão Água Emulsão da mistura silano/siloxano Substratos alcalinos ou neutros como concreto, argamassa e tijolo, 
pedra (pH levemente alcalino a 12) 40 5 a 20 1.00 > 100 (212)

DOWSIL™ IE 6692 Emulsão Água Emulsão da mistura silano/siloxano Repelente de água integral 52.5 01. a 0.4 vs. 
Composição seca 0.95 > 100 (212)

DOWSIL™ IE 6694 Repelente de Água Água Emulsão da mistura silano/siloxano de baixo VOC Substratos alcalinos ou neutros como concreto, argamassa e tijolo, 
pedra (pH levemente alcalino a 12) 60 5 a 20 1.02 > 100 (212)

DOWSIL™ Z70 Emulsão Água Emulsão de siloxano funcional com silanol Aditivo hidrofóbico em materiais a base de cimento (pH da mistura 
neutro a 10); Material livre de APEO (Alquilfenol Etoxilado) 60 0.15 a 0.5 0.99 > 100 (212)

Misturas de Siloxano
DOWSIL™ 84 Aditivo Água Emulsão elastomérica de silicone de baixa viscosidade Substratos alcalinos como concreto, argamassa, tijolo e pedra 60 2 a 5 1.1 > 100 (212)

DOWSIL™ 85 Aditivo Água Emulsão elastomérica de silicone de média viscosidade Substratos alcalinos como concreto, argamassa, tijolo e pedra 60 2 a 5 1.1 > 100 (212)

Pós Hidrofóbicos

DOWSIL™ GP SHP 50 Silicone  
Hidrofóbico em Pó Ingrediente Seco Pó a base de Silano/siloxano Aditivo em pó hidrofóbico em materiais a base de cimento 20 0.2 a 1 0.61 > 100 (212)

DOWSIL™ GP SHP 60 Plus Silicone  
Hidrofóbico em Pó Ingrediente Seco Pó a base de resina/siloxano Aditivo em pó hidrofóbico em materiais a base de cimento 20 0.1 a 1 0.7 > 100 (212)

Siliconatos
XIAMETER™ OFS-0772 Siliconato Água Metil siliconato de sódio Neutro, tijolos, cerâmicas (pH neutro a 10) 32 0.5 a 3 1.25 > 100 (212)

XIAMETER™ OFS-0777 Siliconato Água Metil siliconato de potássio Neutro, tijolos, cerâmicas (pH neutro a 10) 40 0.5 a 3 1.29 > 100 (212)

Fluidos Especiais

DOWSIL™ MH 1109 Fluido Solvente Siloxano funcional silicone híbrido Pedra natural: limestone, arenito, mármore e granito (pH neutro a 12) 100 5 a 30 0.98 30 (86)

XIAMETER™ PMX-0930 Silanol Fluido Solvente Siloxanol funcional silanol Mistura em perlita ou material pós-tratamento 100 0.5 a 5 0.98 100 (212)

DOWSIL™ BY 16-606 Fluido Solvente1 Siloxano funcional
Como um aditivo de mistura para placas neutras a alcalinas de ALC 
(Concreto Celular Autoclavado) produzidas em fábrica – e com cura em 
temperatura ambiente

100 0.1 a 3 0.94 > 80 (176)

DOWSIL™ BY 16-846 Fluido Solvente1 Siloxano funcional
Como um aditivo de mistura para placas neutras a alcalinas de ALC 
(Concreto Celular Autoclavado) produzidas em fábrica – e com cura 
em auto-clave

100 0.1 a 3 0.92 > 100 (212)

DOWSIL™ Z-6289 Resina Solvente1 Alcóxi funcional silesquioxano Mistura ou pós-tratamento de fibrocimento, concreto e alvenaria 100 0.1 a 0.5 vs. 
Composição seca 0.98 > 100 (212)

DOWSIL™ 2-9034 Emulsão Água Emulsão organo-siloxano Aditivo hidrofóbico para formulações de selador de madeira 50 2 a 8 0.94 > 100 (212)

Emulsão de resina 
de silicone DOWSIL™ IE-2404 Emulsão Água Emulsão de resina de silicone Estuque/tintas/emboço em materiais cimentícios 50 3 a 10 1.02 > 100 (212)

1Os produtos podem ser utilizados sob certas condições de mistura que contenha água. Por favor consulte o Serviço Técnico da Dow ou consulte a ficha técnica específica do produto para detalhes adicionais.
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Produtos Hidrofóbicos Materiais para Estuque e Pintura

Auxiliares de Processo

O silano, siloxano e emulsão da Dow têm um histórico 
comprovado de fornecer uma repelência à água e aumentar a 
proteção em substratos comuns da construção, quando usados 
como pós-tratamento, aditivo e tratamento in situ. Nossa 
linha de repelentes de água fornece proteção contra corrosão, 
eflorescência, danos por congelamentodescongelamento, 
penetração de água, penetração de óleo, mofo e bolor.

As emulsões de resina silicone da DOWSIL™ possibilitam 
que você desenvolva formulações de tinta e estuque que 
protegem melhor o exterior dos substratos tal como o concreto, 
argamassa ou EIFS (Sistema de Isolamento Térmico Exterior) 
dos efeitos prejudiciais do tempo, água e poluentes industriais.

Os produtos DOWSIL™ atuam como controladores de espuma, 
desmoldantes, agente umectante e catalisadores.

Os produtos desta seção representam apenas uma parte dos 
produtos técnicos oferecidos pela Dow. Também fornecemos 
serviços para ajudá-lo a avaliar seu processo e encontrar uma 
solução perfeita.

Aqui estão alguns exemplos de auxiliares de processo que são 
ótimos pontos de partida para o processamento de materiais de 
construção. A linha de produtos da Dow possui diversos outros 
produtos. Nem todos os auxiliares de processo funcionam em 
todos os processos. Por favor consulte o técnico da Dow para 
determinar quais auxiliares de processo melhor atende suas 
necessidades específicas.

Nossas soluções reais atendem as reais necessidades 
do mercado

A Dow pode ajudar você a atender às crescentes expectativas 
dos clientes na proteção e durabilidade dos materiais de 
construção, prevenindo os danos com baixa manutenção. 
Nossas soluções em tratamento hidrofóbicos oferecem:

• Facilidade de Uso e Manuseio
• Flexibilidade de Formulação
• Repelência de Água
• Controle de Eflorescência
• Custo/Efetividade

Nossas soluções reais atendem as reais necessidades 
do mercado

A Dow pode ajudar você a atender às crescentes expectativas 
dos clientes na proteção e durabilidade dos materiais de 
construção, prevenindo os danos com baixa manutenção. 
Nossas soluções para estuque e materiais para pintura 
oferecem:

• Proteção da Superfície
• Fácil manutenção
• Aparência duradoura melhorada

Nossas soluções reais atendem as reais necessidades 
do mercado

A Dow pode ajudar você a atender às crescentes expectativas 
dos clientes na proteção e durabilidade dos materiais de 
construção, prevenindo os danos com baixa manutenção. 
Nossas soluções para auxiliares de processo oferecem:

• Facilidade de Processamento
• Aumento de Produtividade
• Redução de Energia e Desperdício
• Efetividade de custo

Materiais Hidrofóbicos

Produtos 
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Pós-Tratamento

Concreto Novo

Concreto Antigo

Bloco de 

Concreto/Telhas

Placas de 

Fibrocimento

Barreira à Prova 

de Umidade

Tijolos

Pisos Cerâmicos 

& Terracotta

Arenito, Granito

Limestone/ 

Mármore

Perlita

Madeira

Mistura/ 
Ingredientes 
da Formulação

EIFS

Emboço

Estuco

Blocos de 

Concreto/Telhas

Placas de 

Fibrocimento

Pavers/Ladrilho

Graute

Gesso

ALC/AAC

Madeira  

Principal Aplicação Aplicação Secundária

Produto Descrição Sistema de 
Diluição Química Ingrediente 

Ativo, %

Níveis típicos 
de Uso de 
Ativos, %

Peso específico, 
kg/L

Ponto de 
Fusão, °C (°F)

DOWSIL™ 
IE-2404 Emulsão

Co-união Água
Emulsão de 
resina silicone

50 3 a 10 1.02 > 100 (212)

DOWSIL™  
Z70 Emulsão

Agente 
hidrofóbico

Água
Emulsão de 
siloxano com 
silanol funcional

60 0.15 a 0.5 0.99 > 100 (212)

DOWSIL™ 
IE 6682 Emulsão

Promotor de 
adesão para 
substratos 
cimentícios

Água
Mistura de 
emulsão de 
silano/siloxano

52.5 5 a 20 0.95 > 100 (212)

Tipo de Produto Exemplos de produtos comuns que podem ser usados em processos de construção

Agentes Umectante XIAMETER™ OFX-5211 Fluido

Anti-espumantes XIAMETER™ AFE-2010 Emulsão Antiespumante, XIAMETER™ AFE-0310 Emulsão Antiespumante

Desmoldante DOWSIL™ 2418 Emulsão Desmoldante

Agentes formadores de
gota/anti-bloqueamento

DOWSIL™ 51 Aditivo, DOWSIL™ 52 Aditivo
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Aditivos para mistura em matriz cimento
A Dow introduziu uma ampla gama de aditivos hidrofóbicos sólidos e líquidos a base 
de silicone para melhorar a resistência à água dos materiais à base de cimento usados 
em construção.

Demonstrou-se que o uso de aditivos hidrofóbicos a base de silicone diminuem 
a tendência da matriz de cimento de absorver água por capilaridade. Nenhum 
tratamento posterior ou revestimento protetor é necessário para aumentar a 
resistência à água.

Os aditivos hidrofóbicos para adição na mistura possuem um impacto positivo 
na resistência à eflorescência e aos efeitos do congelamento/ descongelamento. O 
tratamento é resistente aos raios ultra-violeta.

Os materiais hidrofóbicos para adição na mistura podem ser aplicados em 
fibrocimento, blocos de concreto (pavers), argamassa, aplicações de massa fina e 
concreto pré-moldado que não suporte carga.

Além da redução de custos de construções mais duráveis, os produtos para proteção de 
materiais para construção da Dow podem também economizar custos de energia. Tratar 
substratos com materiais hidrofóbicos da Dow torna suas construções mais eficientes 
energeticamente, reduzindo duas principais causas da perda de calor pela estrutura:

• Perda de calor com a evaporação da água absorvida em materiais não tratados 
– Como a água evapora, passando de líquido para vapor, extrai energia térmica, 
resfriando o substrato e a estrutura, e aumentando o consumo de energia.

• Condutividade térmica – Testes mostram que a condutividade térmica do material 
molhado é maior do que a de material seco.

Tecnologias hidrofóbicas da Dow mantém os substratos secos, reduzindo a 
condutividade térmica e aumentando sua eficiência energética.

Para mais informações sobre produtos da Dow Corning para proteção de materiais 
de construção, por favor visite consumer.dow.com/buildingmaterialsprotection.

O site da Dow lhe dá acesso imediato a:

 • Amostras de produtos

 • Literatura e fichas técnicas de produtos

 • Artigos e apresentações técnicas

 • Serviço de atendimento ao cliente

 • Informações sobre serviços e soluções

 • O nome do distribuidor Dow tecnicamente preparado mais perto de você

Proteger construções economiza energia

Precisa de mais informações?

Produto Descrição/Aplicação

DOWSIL™ GP SHP 50 Silicone 
Hidrofóbico em Pó

Silicone hidrofóbico em pó para aplicações de mistura 
a seca

DOWSIL™ GP SHP 60 Plus 
Silicone Hidrofóbico em Pó

Silicone hidrofóbico em pó para aplicações exigentes de 
mistura a seca

DOWSIL™ IE 6692 Emulsão
Repelente íntegro a base de água para argamassa/concreto 
pré-moldado

DOWSIL™ Z-6289 Resina
Resina de silicone como um repelente de água íntegro para 
fibrocimento

Repelente de Água para 
Pós-Tratamento

Hidrofóbico para Adição na Mistura

A perda de calor pela evaporação do substrato tratado seco 
comparado com o substrato sem tratamento, molhado, é 
visivelmente demonstrado pela imagem do infravermelho.
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PRECAUÇÕES DE MANUSEIO

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO 
ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, LEIA AS FICHAS TÉCNICAS E 
DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS 
EMBALAGENS PARA USO SEGURO, E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À 
SAÚDE. A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET 
WWW.CONSUMER.DOW.COM.BR, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES DA 
DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, UM DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA 
O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA – LEIA CUIDADOSAMENTE

As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, 
uma vez que as condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas 
informações não deverão ser utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos 

produtos sejam eficientes em termos de segurança e completamente satisfatórios para a finalidade 
destinada. As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para violação de qualquer 
patente.

A única garantia da Dow é de que nossos produtos atenderão as especificações de vendas em vigor no 
momento da remessa.

Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à 
substituição de qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações de garantia.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A DOW EXCLUI QUALQUER OUTRA 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO 
OU COMERCIALIZAÇÃO. 

A DOW NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER POR DANOS INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENCIAIS. 

®™ Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.
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