
 
 

 Ficha de Dados Técnicos 

 DOWSIL™ 520 Dilutable Water Repellent Emulsion 

 
CARACTERÍSTICAS & 
BENEFÍCIOS 
• Facilmente diluído com água para 

uso imediato  
• Produz um tratamento hidrofóbico 

que inibe/reduz a absorção de 
água 

• Excelente desempenho e 
estabilidade em baixos níveis de 
ativos (5–20%) 

• Penetração profunda em 
superfícies absorventes devido a 
sua estrutura molecular pequena, 
fornecendo uma repelência 
adicional 

• A redução na absorção da água 
diminui a fragmentação devido 
aos processos de congelamento-
degelo e de eflorescência 
aumentando assim o tempo de 
vida do substrato 

• O tratamento não mudará a 
aparência do substrato 

• Livre de solventes e libera poucos 
Compostos Orgânicos Voláteis 
(VOC) na aplicação 

COMPOSIÇÃO 
• Emulsão de silano/siloxano 

diluível em água 
• Branco leitoso 
• 40% de ingredientes ativos como 

fornecido 

Componente ativo para formulação de tratamentos penetrantes de 
hidrorepelentes 

APLICAÇÕES 
• Para uso em substratos minerais, tais como tijolo, pedra, concreto e 

argamassa que necessitam ter repelência à água 

PROPRIEDADES TIPÍCAS 
Atenção: Estes valores não devem ser utilizados na preparação de especificações.  

Propriedade Unidade Valor 

Cor  Branco leitoso 

Nível de ingrediente ativo % 40 

pH  3,5–5,5 

Peso específico a 25°C (77°F)  0,965 

Ponto de Fulgor, copo fechado °C (°F) > 100 (212) 

Densidade lb/gal 8,1 

Conteúdo de Composto Orgânico Volátil (VOC)1 

Exclusiva de água e compostos isentos 
Inclusiva de água e compostos isentos 

 
g/L 
g/L 

 
< 300 
120 

Solvente (Diluente)  Água 
1Determinado de acordo com as regulações da California Air Resources Board. 

 

DESCRIÇÃO 
DOWSIL™ 520  Emulsão 
Hidrorepelente Diluível é fornecida 
como uma emulsão a 40% de ativos de 
silano/siloxano que deve ser diluída para 
uso entre 5% e 20% dependendo da 
aplicação e do subtrato a ser tratado. 
Como ocorre com qualquer outro 
hidrorepelente, quando devidamente 
aplicado, o produto obtido penetrará e 
fornecerá repelência à água por reação 
química, reagindo com o substrato. 
Substratos tratados são hidrofóbicos e 
não sofrem alteração em sua aparência 
original. Para garantir o desempenho e 
aparência desejada, o produto deve ser  

avaliado através da aplicação de uma 
pequena área representativa em um 
local discreto.  

COMO USAR 
Diluição  
DOWSIL 520  Emulsão Repelente 
de Água Diluível pode ser diluída 
diretamente em água para obter 
diluições estáveis entre 5% e 20% de 
níveis de ingrediente ativo. 
Recomenda-se a utilização de água 
desmineralizada ou destilada na 
formulação. Ao usar água da torneira, a 
estabilidade de diluição deve ser 
testada. Sais ou minerais na água pode 
afetar a estabilidade da emulsão. 
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Para melhores resultados, adicione 
a água à emulsão ao invés de 
adicionar a emulsão à água. Como 
um exemplo, para fazer 500 g em 
um nível de ingrediente ativo de 
10%, pese 125 g de DOWSIL 520   
Emulsão e adicione 375 g de água 
– uma proporção de água de 3:1 
para emulsão (total de 4 partes). 
Similarmente, para fazer 5% de 
nível de ingredientes, a proporção 
deve ser de 7 partes de água para 
1 parte de emulsão (total de 
8 partes). Emulsões à base de água 
podem desenvolver crescimento 
microbiano se contaminado durante 
a diluição ou uso. Se desejado, um 
conservante adicional pode ser 
usado para armazenamento 
prolongado do produto diluído. De 
qualquer forma, os consumidores 
são responsáveis por testar este 
conservante adicional em cada 
aplicação para assegurar a 
segurança e eficácia para o uso a 
que se destinam. Para melhores 
resultados, use sempre recipientes 
limpos para diluição e ventilado 
para o armazenamento.  

Os dados de laboratório sobre o 
desempenho a 10 e 20% de sólidos 
ativos de DOWSIL 520  Emulsão 
Hidrorepelente Diluível sobre 
diversos substratos são mostrados 
na Tabela 1.

Tabela 1: Desempenho do DOWSIL 520  Emulsão Hidrorepelente diluível em 
substratos variados 

Substrato % Sólidos ativos % de Exclusão de Água vs. Controle 
após 24 horas de Imersão 

SUBSTRATOS ALCALINOS  

Cubos de Argamassa (NCHRP 2442)  

  

5% de sólidos ativos 94,1 

10% de sólidos ativos 94,8 

20% de sólidos ativos 93,9 
  

Blocos de Concreto (NCHRP 244)  

5% de sólidos ativos 86,7 

10% de sólidos ativos 86 

20% de sólidos ativos 76,1 
  

SUBSTRATOS NEUTROS   

Tijolo Belden Belcrest 350 (ASTM C673)  

5% de sólidos ativos 87,4 

10% de sólidos ativos 69,8 

20% de sólidos ativos 41,1 
  

Tijolo Glen Gary Salem (ASTM C673)  

5% de sólidos ativos 88 

10% de sólidos ativos 48,3 

20% de sólidos ativos 43,3 
1Cálculo baseado no controle de ganho de peso. 
2Teste Modificado NCHRP 244 (2 polegadas x 2 polegadas x 2 polegadas) utilizado cubos de 
argamassa. 
3ASTM C67 modificado para usar 1/8 de tijolo ao invés de ½ tijolo , com 3 amostras no lugar de 5. 

O desempenho pode variar 
dependendo do nível de sólidos ativos 
aplicados a diferentes substratos. 
Otimização do nível de diluição pode 
ser necessário para obter o máximo de 
desempenho em seus substratos 
selecionados. 

Aplicação 
Métodos de aplicação incluem rolo, 
pincel ou spray com baixa pressão, 
como os pulverizadores de jardim. 
Quando se utiliza um pincel ou rolo, 
repetir a aplicação até que a superfície 
permaneça úmida por 3 a 4 minutos. 
Quando um pulverizador de baixa 

pressão é usado, aplicar até o substrato 
estar completamente saturado. Em 
aplicações verticais, aplicar o material 
de baixo para cima até conseguir 
alcançar 152–203 mm (6–8 polegadas) 
de faixa de aplicação sem 
escorrimento. DOWSIL 520  Emulsão 
Hidrorepelente Diluível formulada 
pode ser aplicada em superfícies 
úmidas ou molhadas. 

Como acontece com a maioria dos 
repelentes, as plantas ou os arbustos 
devem ser protegidos da exposição ao 
tratamento. Proteger as janelas e 
qualquer outro material que não deva 

ser tratado. Se aplicado com spray, 
controlar a intensidade e a direção do 
jato para prevenir a contaminação de 
substratos nas áreas próximas, 
principalmente janelas, veículos, etc. 
A limpeza com solventes pode ser 
necessária para remover o material 
excedente. 

Embalagem após a formulação 
Para acondicionamento em tambores 
ou baldes, é necessário o uso de 
tampas ventiladas, e recipientes de 
vidro jamais devem ser usados.
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PRECAUÇÕES DE 
MANUSEIO 
DOWSIL 520  Emulsão Repelente de 
Água Diluível libera gás hidrogênio 
inflamável durante a cura. As 
embalagens originais da fechadas 
devem ser armazenadas na posição 
vertical. 
Quando o material entrar em contato 
com ácidos, bases, aminas e metais 
pesados ou seus componentes, há um 
aumento da liberação de hidrogênio. 
Não manter o material próximo a estas 
substâncias para evitar a liberação de 
hidrogênio. Tomar sempre medidas de 
segurança. Não armazenar nem deixar 
próximo a faíscas ou chamas. Nã 
fumar no local de aplicação. Usar este 
material em áreas bem ventiladas, 
distante de faíscas ou chamas. Sempre 
usar óculos e luvas de proteção. 

Devem ser consultadas as leis locais, 
estaduais e federais para os 
procedimentos de descarte adequados. 

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, 
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. 

VIDA ÚTIL E 
ARMAZENAGEM  
Quando armazenado nas embalagens 
da fechadas em temperaturas igual ou 
inferior a 25°C e acima de 5°C, 
DOWSIL 520  Emulsão Repelente de 
Água Diluível tem um prazo de 
validade de 2 anos a partir da data de 
fabricação. Consulte a embalagem do 
produto na data de vencimento do 
mesmo. 

Manter o produto longe do calor, de 
chamas e do frio excessivo. 

EMBALAGEM 
DOWSIL 520  Emulsão Repelente de 
Água Diluível é fornecido em 
embalagens de 18 kg e 190 kg, peso 
líquido. 

LIMITAÇÕES 
Este produto não é testado nem 
representado como adequado para 
usos médicos ou farmacêuticos. 

Não utilizar em aplicações de 
consumo.  

DOWSIL 520  Emulsão 
Hidrorepelente Diluível não é eficaz 
no tratamento de substratos 
submetidos à pressão hidrostática – 
por exemplo, em aplicações  
submersas. Não aplique quando a 
temperatura for igual ou abaixo de 
5°C. 

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.

LIMITAÇÕES DE 
EMBARQUE 
Classificação DOT: não está previsto 
no DOT. 

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. 

www.consumer.dow.com 


