Selante acrílico para tratamento de
juntas, trincas e fissuras em
alvenarias
DESCRIÇÃO

BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade

é um selante, a base de
resinas acrílicas elásticas e flexíveis, reforçado com fibras de vidro.
76 a 79%

1,0g a 1,2g a 200ºC)
pH (tal qual)

8,0 a 10,0

Densidade

1,35 a 1,45 g/cm3

Viscosidade

Pastosa

Cor

Branca

Ligante

Polímero acrílico

Cura

Pela evaporação da água

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento de juntas, trincas e fissuras, não estruturais, em paredes de alvenaria, em
áreas internas e externas.

MODO DE USAR

Vide Método Executivo (ME - 39) Tratamento de Fissuras em nosso site, ou consulte o
Departamento Técnico da Quimicryl.

TEMPO DE CURA

Depende da temperatura, umidade relativa do ar e da espessura aplicada.
Em condições ideais, após 24 horas pode dar seqüência ao processo executivo.

CONSUMO
EMBALAGEM

360g/metro linear/juntas de 50x5mm
Baldes com 5 kg
A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de
volta as embalagens.
Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente,
pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de
recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço:
http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados

CUIDADOS ESPECIAIS

Com o BAUCRYL® FLEX ESTRUTURADO deve-se ter os cuidados usuais típicos de
produtos à base de emulsões acrílicas: boa ventilação da área de trabalho; utilização de
roupas de trabalho e luvas protegendo a pele; lavar com água limpa; não ingerir e manter
longe do contato de crianças e animais.
Recomenda-se aplicar o Baucryl Flex – Estruturado com umidade relativa na faixa de
40% a 75%.

PRAZO DE VALIDADE

6 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na
aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12
70 88 em horário comercial ou iqpa@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho
confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e
de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.
Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos
o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de
falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.
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