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 Componente ativo em formulações de tratamentos penetrantes repelentes de água 

Características E 
Benefícios 
 

• Excelente formação de gota devido a repelência de água em menos de 5 minutos após 
a aplicação 

• Diluível em solvente orgânico para formular produtos repelentes à água 
• Produz um tratamento hidrofóbico que inibe a absorção de água 
• Excelente desempenho sob níveis de sólidos ativos baixos, em uma variação de 5–

10% 
• Penetração em superfícies absorventes, devido a uma estrutura molecular pequena 

que caracteriza a repelência 
• Liga-se quimicamente aos substratos 
• Desempenha suas funções, tanto em substratos neutros quanto em alcalinos 
• Estável quanto aos raios UV para aumentar a vida do tratamento 
• Permeável ao vapor d’água, porém resistente à água em seu estado líquido 
• Reduz a absorção d’água, diminuindo rachaduras e outros danos devidos ao 

congelamentodegelo e à eflorescência, aumentando a longevidade do substrato 
• Tratamento penetrante que não alterará a aparência do substrato a níveis de sólidos 

baixos 
• Desempenha suas funções a níveis de sólidos baixos, permitindo um índice de diluição 

mais alto 
 

Composição • Concentrado de silano/siloxano sem solvente 
• Líquido transparente  
 

Aplicações Para ser utilizado em substratos minerais neutro e alcalino, tais como: tijolo, argila, concreto 
e argamassa que necessitem repelir a água. 
 

 



 UNRESTRICTED – Pode ser compartilhado com qualquer pessoa 
 ®TM Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma empresa afiliada da Dow.  
 DOWSIL™ Z-6689 Water Repellent  
Página 2 de 7 © 2017 The Dow Chemical Company. Todos os direitos reservados. Catálogo No. 62-1160-11 E 

Propriedades Tipícas 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Propriedade Unidade Valor 

Cor  Transparente a cor de palha 

Ingrediente Ativo % 98 

Conteúdo Não Volátil % 92.8 

Peso Específico a 25°C (77°F)  0.96 

Ponto De Fulgor, copo fechado °C (°F) 10 (50) 

Densidade g/cm3 (lb/gal) 0.96 (8.01) 

Conteúdo De Composto  
      Orgânico Volátil (VOC) 

g/l (lb/gal) 73 (0.63) 

Solvente (Diluente)  Álcool, solventes clorados, hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, ou solvente de silicone 
 
Descrição DOWSIL™ Z-6689 Repelente de Água é um concentrado de silano/ siloxano livre de 

solvente, diluível em solventes orgânicos ou de silicone para formular um repelente de 
água. Com uma aplicação adequada, o produto formulado penetrará e fornecerá repelência 
de água através de uma reação química com o substrato. Os substratos tratados são 
hidrofóbicos e conservam a sua aparência original. Um catalisador está presente, portanto 
o produto pode ser utilizado tanto em substratos neutros quanto em alcalinos. 
 
Os ingredientes ativos reagem com a umidade para produzir grupos hidroxílicos. Estes 
grupos vão se ligar a eles mesmos e aos substratos para produzir um tratamento 
hidrofóbico que inibe a absorção de água no substrato. A exposição do produto à água 
antes do seu uso como um tratamento pode causar a cura do material na embalagem. 
 

Como Usar Diluição 
DOWSIL Z-6689 Repelente de Água deve ser diluído em solventes orgânicos, tais como 
hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, álcool anidro, solventes clorados ou 
polidimetilsiloxano de baixo peso molecular, como o XIAMETER™ PMX-0244 
Cyclotetrasiloxane, antes da sua utilização. A proporção da diluição recomendada para 
substratos neutros, tais como tijolo e argila, é de 1 parte de DOWSIL Z-6689 Repelente de 
Água para 19 partes de solvente. 
 
Para substratos alcalinos, como argamassa e concreto, DOWSIL Z-6689 Repelente de 
Água deve ser diluído em solvente orgânico ou de silicone, na proporção de 1 parte de 
DOWSIL Z-6689 Repelente de Água para 9 partes de solvente. Esta formulação também 
terá um desempenho excelente em substratos neutros.  
 
Os dados de laboratório sobre o desempenho de 5, 10 e 15% dos níveis de sólidos ativos 
do DOWSIL Z-6689 Repelente de Água são demonstrados na Tabela 1. Os resultados de 
laboratório para os testes modificados do NCHRP 244 são demonstrados na Tabela 2. O 
desempenho pode variar dependendo do nível de ativos aplicado a diferentes substratos. A 
otimização do nível de ativos pode ser necessária para obter um desempenho máximo 
sobre o(s) seu(s) substrato(s) selecionado(s). 
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Como Usar 
(Contínuo) 

Formulações de acordo com VOC, com menos de 600 g/l VOC, podem ser conseguidas 
com o DOWSIL Z-6689 Repelente de Água utilizandose um solvente sob conformidade 
VOC, como XIAMETER PMX-0244 Cyclotetrasiloxane. Na Tabela 3, são encontrados 
exemplos de formulações, de acordo com VOC. 
 
Os dados de laboratório sobre o desempenho em cerâmica, comparando o DOWSIL  
Z-6689 Repelente de Água com um produto da concorrência a 5% de nível de sólidos 
ativos em dois solventes diferentes, é demonstrado na Tabela 4. 
 
Aplicação 
Os métodos de aplicação incluem spray, rolo e pincel. Quando se utiliza pincel ou rolo, 
devem ser feitas várias aplicações até que a superfície permaneça úmida por alguns 
minutos. Se um spray for utilizado, a aplicação deve ser contínua até que o substrato esteja 
saturado. Em aplicações verticais, o material deve ser aplicado de baixo para cima e 
alcançar uma faixa de 6 a 8 polegadas. O sistema spray deve ter mangueiras e demais 
partes resistentes ao solvente. 
 
Para assegurar a compatibilidade e o resultado esperado quanto à repelência à água, uma 
aplicação teste é necessária sobre cada superfície a ser tratada. As superfícies devem 
estar livres de água parada, sujeira, poeira, óleo e outros contaminantes. DOWSIL Z-6689 
Repelente de Água preparado pode ser aplicado sobre superfícies úmidas ou molhadas, 
embora as superfícies secas sejam melhores para obter uma penetração máxima no 
substrato.  
 
Como na maioria dos repelentes, plantas e arbustos devem ser protegidos quando 
expostos a este tratamento. Janelas e qualquer outro material que não deverá ser tratado, 
também deverá ser protegido, ou uma limpeza com solventes pode ser necessária após o 
tratamento. Caso o spray for utilizado na aplicação, tomar cuidado com o excesso e o 
acúmulo do produto que possa contaminar os substratos próximos ao tratamento, 
especialmente janelas, veículos, etc. 
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Tabela 1: Desempenho do DOWSIL™ Z-6689 Repelente de Água em Vários Substratos 
 
 % De Exclusão De Água1  

Vs. Controle Depois De 24 Horas De Imersão 

Substrato / % de Sólidos Ativos (ASTM C 642)2 

Substratos Alcalinos  

Cubos De Argamassa  

10% DOWSIL Repelente De Água 76.0 

15% DOWSIL Repelente De Água 81.6 

Concrete Block  

5% DOWSIL Repelente De Água 77.4 

10% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 86.0 

15% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 90.0 

 % de Exclusão de Água  
vs. Controle depois de 24 horas de imersão 

Substrato / % de Sólidos Ativos (ASTM C 67)3 

Substratos Neutros  

Tijolos Belden Belcrest 350-550  

10% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 98.0 

Argila Briar Hill  

5% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 90.7 

10% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 90.2 

15% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 91.7 

 
1. Cálculo baseado no ganho de peso do cubo controle sem tratamento. 
2. ASTM C 642 usado em cubos de argamassa de 2" x 2" x 2". 
3. ASTM C 67 modificado para ser utilizado em tijolos de 1/8 ao invés de tijolos de 1/2, com 3 amostras ao invés de 5. 

 
Tabela 2: Desempenho do DOWSIL Z-6689 Repelente de Água em Cubos de Concreto  
 
 % De Exclusão De Água  

Vs. Controle Depois De 3 Dias  
De Imersão 

Cubos de Concreto de 2" (NCHRP 244)1 

10% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 77.8 

15% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 86.4 

20% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água 82.9 

 
1. NCHRP 244 (National Cooperative Highway Research Program) foi modificado para utilizar cubos de concreto de 2" 

ao invés de cubos de concreto de 4". 
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Tabela 3: Formulações DOWSIL Z-6689 Utilizando XIAMETER PMX-0244 Cyclotetrasiloxane e Solvente Orgânico, de 
acordo com VOC (< 600 g/l) 
 

DOWSIL Z-6689 Repelente de Água; 
Diluído em solvente, % de concentração 

DOWSIL  
Z-6689 Repelente De Água 

XIAMETER  
PMX-0244 Cyclotetrasiloxane Solvente Orgânico 

5.0 84.0 11.0 

10.0 68.0 22.0 

15.0 51.0 34.0 

20.0 35.0 45.0 

25.0 17.0 42.0 

30.0 0.0 70.0 

 
 
Tabela 4: Desempenho do DOWSIL Z-6689 Repelente de Água Versus um Produto da Concorrência sobre 
Cerâmicas 
 
 % De Exclusão De Água Vs. 

Controle De Imersão Por 

 24 horas 4 dias 5 dias 7 dias 

5% DOWSIL Z-6689 Repelente De Água Em Querosene 70.0 70.2 68.9 66.3 

5% Do Produto Da Concorrência Em Querosene 69.6 65.4 62.4 55.7 

5% DOWSIL Z-6689 Em Aguaraz 83.2 81.8 80.1 77.5 

5% Do Produto Da Concorrência Em Aguaraz 83.6 82.6 81.7 80.0 

 
Precauções De 
Manuseio  

DOWSIL Z-6689 Repelente de Água libera metanol e etanol durante a cura. A exposição à 
água pode curar o material na embalagem. Utilize solventes secos quando estiver diluindo o 
produto. Durante o procedimento de diluição, limite a exposição ao ar. 
 
Tomar precauções de segurança todo o tempo. Não armazenar ou utilizar próximo a faíscas 
ou chamas. Não fumar perto da área de aplicação. Utilizar este produto em áreas bem 
ventiladas, longe do fogo. Sempre use luvas e óculos de proteção. 
 
Se inalado, vá imediatamente para o ar fresco. Em caso de contato com a pele ou olhos, 
lave com água por 15 minutos. Tirar a roupa e sapatos contaminados e chame um médico. 
Leis locais, estaduais e federais devem ser consultadas para procedimentos de descarte 
apropriados. 
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Precauções De 
Manuseio 
(Contínuo) 

AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA 
UTILIZAÇÃO NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, 
LEIA AS FICHAS TÉCNICA 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, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE 
APLICAÇÕES DA DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, ATRAVÉS DE UM 
DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA O DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW. 
 

Vida Útil E 
Armazenagem 

Quando armazenado em temperaturas de até 35°C (95°F), nas embalagens originais 
fechadas, DOWSIL Z-6689 Repelente de Água apresenta uma vida útil de 1 ano a partir da 
data de fabricação. Verificar na embalagem do produto a data de vencimento.  
 
Armazenar longe do calor e do fogo. 
 

Embalagem DOWSIL Z-6689 Repelente de Água é fornecido em tambores de 190 kg e baldes de 18 kg, 
peso líquido. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 
Não utilize em estruturas sob pressão hidrostática. Não aplique quando a temperatura estiver 
menor ou igual a 4°C (40°F). 
 

Limitações De 
Embarque 
 

Classificação DOT: Líquido combustível. 

Informação Sobre 
Saúde E Meio 
Ambiente 

Para atender as necessidades dos clientes em relação à segurança dos produtos, a Dow 
possui uma organização completa de gerenciamento de produtos e uma equipe de 
especialistas em segurança de produto e regulamentação disponível em cada área. 
 
Para obter informações adicionais, consulte o nosso site na internet, 
www.consumer.dow.com, ou seu representante local da Dow. 
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http://www.consumer.dow.com 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 REFUTA QUALQUER OUTRA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR OU COMERCIALIZAÇÃO. 
 
A DOW NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS. 
 

 


