SELANTE EPOXÍDICO FLEXÍVEL
DESCRIÇÃO

BAUCRYL JUNTA EPÓXI é um selante epoxídico com flexibilidade
para suportar movimentações de juntas, e resistência mecânica para suportar cargas em
pisos de alta resistência.

ESPECIFICAÇÃO

Cor

A + B = Cinza Médio – A = Branco / B =
Preto

Densidade

(A+ B) 1,40 A 1,50 g/cm³ – A = 1,40 a 1,50
g/m³ / B = 1,15 a 1,25 g/m³

Consistência

(A + B) AN =Fluída

Cura Total

7 Dias

VANTAGENS

O BAUCRYL JUNTA EPOXI de consistência Auto Nivelante, fluida para ser usada em
juntas de pisos nivelados.
O BAUCRYL JUNTA EPOXI é fornecido em conjuntos A da cor branca + B da cor preta,
que misturados terão uma cor cinza médio.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento de juntas em pisos industriais de alta resistência, garagens, etc...
Colagem estrutural em substratos que se movimentem.

FORMA DE APLICAÇÂO

Misturar energicamente toda a quantidade do componente A com toda a quantidade do
componente B até obter uma cor cinza uniforme (sem apresentar traços brancos ou
pretos).
Aplicar o produto em 30 minutos
Limpar as ferramentas antes de seu endurecimento com thinner para epóxi
Consultar nosso Método Executivo específico e/ou consultar nosso departamento técnico

RENDIMENTOS

Juntas de 5 x 5 =
Juntas de 5 x 10 =
Juntas de 10 x 10 =
Juntas de 10 x 15 =
Juntas de 10 x 20 =

EMBALAGEM

Conjuntos de 1 kg =>

33 g/m
66 g/m
130 g/m
200 g/m
260 g/m
A = 0,820kg + B = 0,180kg

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

Embora o BAUCRYL JUNTA EPOXI não contenha em sua composição nenhuma
substância tóxica ou nociva, devem ser tomadas às precauções usuais da manipulação
de produtos químicos, que são a boa ventilação da área de trabalho e o cuidado
preventivo no contato com a pele.

PRAZO DE VALIDADE

12 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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