
 
INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇÕES :  

Impermeabilizante elástico de elevada resistência e aderência, baseado em 

dispersões aquosas de resinas estireno

distensão, contracção e impermeabilidade à água e levada resistência

intempéries. 

 

PROPRIEDADES :      

Excelente elasticidade 

Excelente capacidade de impermeabilização

Excelente resistência aos sais

Muito boa aderência a vários materiais

Fácil aplicação 

 

UTILIZAÇÃO :           

Especialmente indicado na impermeabilização

beirados, empenas e fachadas, quando se pretenda um bom isolamento.

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :

 

- ASPECTO : Ligeiramente Acetinada

- COR : Incolor. 

- DENSIDADE A  25º C :

- VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO :

- TEOR DE SÓLIDOS (em volume) :

-PONTO DE INFLAMAÇÃO :

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM :

(a temperaturas <50º C).
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Impermeabilizante elástico de elevada resistência e aderência, baseado em 

dispersões aquosas de resinas estireno-acrílicas com elevada capacidade de 

distensão, contracção e impermeabilidade à água e levada resistência

Excelente capacidade de impermeabilização 

Excelente resistência aos sais 

Muito boa aderência a vários materiais 

Especialmente indicado na impermeabilização de terraços, caleiras, guarda

beirados, empenas e fachadas, quando se pretenda um bom isolamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO : 

Ligeiramente Acetinada 

DENSIDADE A  25º C : 1,30+_ 0,05 

VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO : 125+_ 5 KU / 25ºC 

TEOR DE SÓLIDOS (em volume) : 45+_ 2 % 

PONTO DE INFLAMAÇÃO : > 50º C 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM : 1 ano em embalagens de origem bem fechadas 

(a temperaturas <50º C). 
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Impermeabilizante elástico de elevada resistência e aderência, baseado em 

acrílicas com elevada capacidade de 

distensão, contracção e impermeabilidade à água e levada resistência às 

de terraços, caleiras, guarda-fogos, 

beirados, empenas e fachadas, quando se pretenda um bom isolamento. 

1 ano em embalagens de origem bem fechadas 



 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO :

 

- DILUIÇÃO RECOMENDADA :

1ª demão 20 - 25% com água limpa

demãos seguintes 10%  a 15% com água limpa

 

- RENDIMENTO TEÓRICO :

5/6 m2 / Lt ( variando com o tipo de superfície ou o tipo de aplicação )

 

-TEMPO DE SECAGEM :

2-4horas (em condições normais de temperatura e humidade).

Se necessário deixar secar durante mais tempo a fim de evitar o aparecimento de 

manchas esbranquiçadas na película depois de seca.

 

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO :

Trincha, Rolo, Escova. 

 

-ESQUEMA DE PINTURA :

2 a 4 demãos 

 

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES :

A superfície onde se pretende aplicar este produto deve estar bem seca, limpa e 

isenta de gordura ou qualquer outro tipo de contaminante. 

Este produto nunca deve ser aplicado directamente em substractos salinizados ou 

pulverolentos, deve-se aplicar previamente um primário ade

o substracto apresenta. 

Nunca deve ser aplicado sobre camadas de tinta ou outros materiais quaisquer mal 

aderentes que o substracto apresente. Nestes casos, deve

mesmos e, se necessário, à aplicação dum pri

substracto apresenta. 
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO : 

DILUIÇÃO RECOMENDADA :  

25% com água limpa 

demãos seguintes 10%  a 15% com água limpa 

RENDIMENTO TEÓRICO : 

5/6 m2 / Lt ( variando com o tipo de superfície ou o tipo de aplicação )

TEMPO DE SECAGEM : 

4horas (em condições normais de temperatura e humidade). 

o deixar secar durante mais tempo a fim de evitar o aparecimento de 

manchas esbranquiçadas na película depois de seca. 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO : 

ESQUEMA DE PINTURA : 

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES : 

pretende aplicar este produto deve estar bem seca, limpa e 

isenta de gordura ou qualquer outro tipo de contaminante.  

Este produto nunca deve ser aplicado directamente em substractos salinizados ou 

se aplicar previamente um primário adequado às condições que 

 

Nunca deve ser aplicado sobre camadas de tinta ou outros materiais quaisquer mal 

aderentes que o substracto apresente. Nestes casos, deve-se proceder à retirada dos 

mesmos e, se necessário, à aplicação dum primário adequado às condições que o 
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5/6 m2 / Lt ( variando com o tipo de superfície ou o tipo de aplicação ) 

o deixar secar durante mais tempo a fim de evitar o aparecimento de 

pretende aplicar este produto deve estar bem seca, limpa e 

Este produto nunca deve ser aplicado directamente em substractos salinizados ou 

quado às condições que 

Nunca deve ser aplicado sobre camadas de tinta ou outros materiais quaisquer mal 

se proceder à retirada dos 

mário adequado às condições que o 



 
 RUBBERCRYL

PigmentiTotal Unipessoal, Lda. 
Avenida do Brasil 68 – 2700-134 Amadora 

T. 21 241 9559  M. 93 454 2091 
www.pigmentitotal.pt 

RUBBERCRYL -Ref. D1001I 


