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FICHA TÉCNICA  
 

GROUDUR – CONSOLIDANTE DE PEDRA 

REF. 04 0017 000 
 
 

DESCRIÇÃO: 

GROUDUR é um consolidante em solvente para o restauro e conservação de suportes naturais porosos, 

rebocos, e material cerâmico. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

GROUDUR é um consolidante em base solvente, indicado para consolidar e reforçar as superfícies de 

todo o tipo de pedra natural, rebocos, estuques e material cerâmico. Tem alto poder de penetração, 

acabamento não pegajoso, fácil de revestir, pronto a usar. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

GROUDUR deve ser aplicado puro em substratos secos quando as temperaturas estão entre 5 e 30 ° C. 

A aplicação é tipicamente realizada por inundação até que o substrato esteja saturado (pulverização, 

imersão ou pincel). O excesso de material deve ser removido logo após a aplicação. Recomenda-se tratar 

toda a área em uma única etapa para garantir uma aparência uniforme. Para melhorar a proteção a longo 

prazo do substrato, recomenda-se o tratamento subsequente com repelentes de água. Para 

impermeabilização com base solvente aguardar aprox. 14 dias após o tratamento com Groudur, já para 

base aquosa, deve ser aplicado após 1 mês. 

 

RENDIMENTO:  

Depende das características do material a tratar. A titulo orientativo 0,5L a 6L/m2 . 

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

É comercializado em embalagens de 1, 5 e 20L. 

ARMAZENAGEM: 

A temperatura não deve exceder 35 ° C. 

 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


