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Ficha Técnica de Produto 

Versão 05-12-2017 

Viabit Anti Raiz 

VIABIT ANTI RAIZ 
 
 
1. Descrição 
 

Pintura impermeabilizante, inibidora do ataque de raízes, composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos 
especiais, herbicida atóxico e solventes orgânicos. É usada para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, 
argamassa, alvenaria, entre outros. 

 
2. Vantagens 

 
Viabit Antiraiz oferece os seguintes benefícios: 

• 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. 

 
3. Utilização 
 

O produto é utilizado para pinturas sobre argamassa, concretos de jardins, jardineiras e floreiras para evitar a 
penetração indesejável de raízes que desagregam as argamassas. 
 
Não aplique Viabit Antiraiz diretamente sobre mantas asfálticas ou impermeabilizações asfálticas, pois o produto 

contém solvente que danifica a camada impermeabilizante. 
 
Para maiores detalhes de utilização e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br). 
 
4. Características Técnicas 

 

Características Unid. Viabit Antiraiz 

Viscosidade copo Ford 4 a 
25 ºC 

segundos 40 - 60 

Teor de não voláteis a 
120ºC/3h 

% massa 55 - 65 

Massa específica a 25/25 ºC - mínimo 0,94 

Secagem ao toque minutos máx. 50 

 
5. Instruções de Utilização 
 
Preparação da superfície 
 
O local que receberá a pintura Viabit Antiraiz deve estar limpo, seco e sem partes soltas. 

 
 
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 em um 
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. 
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A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode 
causar dependência e danos irreversíveis à saúde. 
 
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente 
ventilação forçada. 
 
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. 
 
 
6. Embalagem 
 

• Lata com 18 litros; 
• Tambor com 200 litros. 
 
 
7. Consumo 

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

8. Validade/Estocagem 
 

Vinte Quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e 
seco, ventilado e longe de fontes de calor.  A temperatura máxima para armazenagem é de 40ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 

prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


