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 Hidrorrepelente integral para materiais de construção à base de cimento 
 

Características e 
Benefícios 
 

• DOWSIL™ IE 6692 Emulsão é uma emulsão de silano à base de água que pode ser 
usada como aditivo em materiais cimentícios. 

• Os silanos reagem quimicamente na matriz cimentícia e fornecem tratamento 
hidrorrepelente integral. 

• Os materiais tratados à base de cimento são resistentes à absorção de água por todo 
o material. 

• Pelo fato de ser um produto à base de água, o DOWSIL™ IE 6692 Emulsão 
proporciona uma fácil incorporação dos silanos na massa de cimento. 

• DOWSIL™ IE 6692 Emulsão pode ser usada da forma como é apresentada ou diluída 
em água antes da adição na massa do cimento. 

• Quando utilizada como aditivo da matriz cimentícia, a emulsão de silano pode 
proporcionar os seguintes benefícios para o material final: 

o Redução significativa da absorção capilar da água. 
o Pouca ou nenhuma redução da permeabilidade do vapor de água. 
o Significativa redução do ingresso e transferência de sais solúveis em água 

através da matriz (isto é, eflorescência). 
o Redução da absorção de água e resistência à exposição aos raios 

ultravioleta. 
 

Composição • Silano emulsificado diluível com água 
• 52,5% de peso de princípio ativo 
• Os princípios ativos contêm alcóxisilano 
 

Aplicações • Aditivo para materiais de construção à base de cimento com aumento da resistência à 
água (ex.: blocos para pavimentos- pavers) 
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Propriedades Tipícas 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações. 
 

Teste1 Propriedade Unidade Valor 

0176 Cor  Branco leitoso 

0862 Princípio Ativo % 52,5 

0007 pH  5–9 

0001 Densidade g/ml 0,95 

 Solvente (Thinner)  Água 
 

1. CTM (Corporate Test Method): Método de Ensaio Corporativo, cópias dos CTMs estão disponíveis mediante 
solicitação. 

 
Descrição DOWSIL™ IE 6692 Emulsão é uma emulsão não iônica com 52,5% de ativos, que contém 

alcóxisilanos. Os silanos são bem conhecidos por sua capacidade hidrofóbica e por reduzir 
de maneira dramática o ingresso de água nos materiais cimentícios. O silano fornecido em 
emulsão pode reagir quimicamente com cimento hidratado durante sua cura. Quando os 
silanos reagem, ocorre uma liberação de álcool. 
 

Como Usar É aconselhável misturar o DOWSIL™ IE 6692 Emulsão antes da aplicação. 
 
DOWSIL™ IE 6692 Emulsão pode ser usada da forma como é apresentada ou pode ser 
diluída com água antes do uso. A água deve ser adicionada à emulsão misturando-se 
lentamente. Recomenda-se usar água deionizada para a diluição. Após a diluição, o pH 
deve ser mantido entre 5 e 9. Para impedir o crescimento de fungos dentro da embalagem, 
podem ser necessários adicionar conservantes, se a emulsão diluída for armazenada. 
 
DOWSIL™ IE 6692 Emulsão pode ser usada como um aditivo para misturas cimentícias 
em níveis entre 0,1 e 0,2% por peso de DOWSIL™ IE 6692 Emulsão conforme fornecida 
com base no peso da composição seca. 
 
Se calculado com base no peso do cimento hidratado, recomenda-se um nível de adição 
entre 0,4 e 0,8% do DOWSIL™ IE 6692 Emulsão em relação ao cimento. 
 
Quando testada como um hidrofugante integral em argamassa EN1 196-1, a adição de 
0,2% do DOWSIL™ IE 6692 Emulsão demonstrou ter um impacto limitado sobre as 
propriedades mecânicas. Entretanto, recomenda-se fortemente que seja feita uma 
avaliação da adição do DOWSIL™ IE 6692 Emulsão sobre as propriedades físicas dos 
materiais cimentícios desejados antes de qualquer uso em grande escala. 
 
1EN: Norma Européia. Método de ensaio de cimento. Determinação da resistência. 
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Misture antes de 
usar 

Durante o armazenamento, alguma estratificação do produto pode ser observada; portanto, 
recomenda-se que do DOWSIL™ IE 6692 Emulsão seja misturado antes do uso ou da 
embalagem para garantir a homogeneidade. Pequenas garrafas podem ser misturadas à 
mão ou misturadas em uma roda de mistura. Embalagens maiores, como baldes ou 
tambores, podem ser enroladas. As embalagens de sacolas podem ser misturadas com o 
uso de um misturador de sacolas. Para reduzir o risco de contaminação microbiana e física, 
minimize a duração em que os recipientes estão abertos e use apenas equipamentos e 
ferramentas limpos e higienizados. Além disso, para evitar o risco de cisalhamento 
excessivo durante a mistura de sacolas, lâminas afiadas são recomendadas em vez de 
lâminas de cisalhamento ou outras lâminas de cisalhamento mais altas. Misturadores de 
velocidade variável são recomendados, pois a velocidade pode precisar ser ajustada para 
garantir a eficiência da mistura, dependendo da viscosidade do produto. Finalmente, um 
conjunto de lâminas múltiplas será necessário para evitar zonas estagnadas e garantir que 
a mistura apropriada ocorra em toda a sacola. 
 

 

 
Figure 1. Exemplo de configuração de mistura de sacolas 
 

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 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 
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. 
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Vida Útil e 
Armazenagem 
 

Quando armazenado em temperaturas abaixo de 40°C (104°F) e dentro das embalagens 
originais lacradas, este produto apresenta uma vida útil de 12 meses a partir da data de 
produção.  
 
Deve ser protegido contra o congelamento. 
 

Embalagem 
 

Este produto está disponível em tambores de 200 kg e contêineres de 1.000 kg. 
 

Limitações Este produto não é testado nem representado como adequado para usos médicos ou 
farmacêuticos. 
 
A absorção de água de materiais cimentícios sob pressão hidrostática constante não pode 
ser reduzida com o uso do DOWSIL™ IE 6692 Emulsão. 
 

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, dow.com, ou seu 
representante local da Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: A violação de qualquer patente de propriedade da Dow ou de terceiros será objeto de demanda a qualquer tempo. 

Posto que as condições de uso e leis aplicáveis podem variar de uma localidade para outra ou ainda sofrer alterações ao longo 
do tempo, é responsabilidade de cada cliente determinar se os produtos e informações contidos neste documento são 
adequados para o uso por parte do cliente e assegurar que o local de trabalho e as práticas de eliminação de resíduos 
cumpram a legislação vigente em cada região. O produto descrito nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou 
disponível em todas as geografias onde a Dow opera. As declarações sobre uso contidas neste documento podem não ter 
aprovação em todos os países. A Dow não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas informações aqui contidas. 
As referências à “Dow” ou a “Companhia” significam a pessoa jurídica Dow no papel de vendedora de produtos ao cliente, a 
não ser que detalhadas expressamente de outra forma. NÃO SE OUTORGA NENHUMA ESPÉCIE DE GARANTIA; 
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DETERMINADO USO EM 
PARTICULAR SE ENCONTRA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. 

 


