
ANTI RAIZ
• Características e Vantagens

Composta de asfaltos modificados, plastificantes, 
aditivos especiais e herbicida atóxico. Ótimo poder 
de adesividade sobre argamassas e concretos. 
Possui em sua composição exclusivo herbicida 
atóxico, inibidor do ataque de raízes, sem prejudicar 
o desenvolvimento das plantas. À base de água.
 
• Descrição do Produto

Pintura impermeabilizante, inibidora do ataque de 
raízes, sendo indicada para aplicação à frio sobre 
superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, 
entre outros.

• Utilização

O produto é utilizado para pintura sobre 
argamassa, concretos de jardins, jardineiras e 
floreiras, afim de evitar a penetração indesejável 
de raízes, que desagregam as argamassas. Não 
aplique diretamente sobre mantas asfálticas 
ou impermeabilizações asfálticas, pois o 
produto contém solvente que danifica a camada 
impermeabilizante. Para mais detalhes de 
utilização e aplicações, consulte o Departamento 
Técnico

• Instruções de Uso 

Aplicação do produto

O produto deve ser homogeneizado antes e durante 
sua utilização. Deve-se aplicar ao menos uma 
demão do produto. Em caso de outras demãos, 
aguarde a secagem com intervalo mínimo de 6 
horas.

Recomendações

Produto Inflamável. Mantenha a embalagem 
fechada e conserve fora do alcance das crianças 
e dos animais domésticos. Não incinere, perfure 
ou reutilize esta embalagem. A Inalação frequente 
em concentrações elevadas deste produto, acima 
dos níveis permitidos pela legislação, pode causar 
dependência e danos irreversíveis à saúde.
Utilize obrigatoriamente ventilação forçada, em 
ambientes fechados, mantendo-os ventilados 
durante a aplicação e secagem. Usar máscara 
protetora, óculos de segurança e luvas durante a 
aplicação.
Em caso de contato com os olhos ou irritação 

da pele, lave com água em abundância. Veneno: 
perigosa a ingestão ou inalação. Em caso de 
ingestão, não provoque vômito, procure auxílio 
médico, informando o tipo de produto ingerido. 
Em caso de intoxicações, procure um Centro 
de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. Para a limpeza 
das ferramentas, utilize aguarrás.

• Consumo e Rendimento

De 0,3 a 0, 4 litros/m²/demão, dependendo da 
porosidade da superfície. 

• Informações Técnicas

• Embalagem

Lata com 18 litros; | Tambor com 200 litros

• Validade 

24 meses a partir da data de fabricação nas 
embalagens originais, em local coberto e seco, 
ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura 
máxima para armazenagem é de 40ºC.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos; Em caso de 
intoxicação por inalação, remover a vítima para 
local arejado e procurar imediatamente assistência 
médica. Em caso de contato com os olhos, lavar 
com água potável em abundância e procurar 
orientação médica. Em caso de eventual irritação 
da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.

Pintura impermeabilizante, inibidora ao ataque 
de raízes 


