REPELENTE HIDROFUGANTE
BASE ÁGUA
DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto diluído em água, que, ao ser aplicado reage com CO2
existente no substrato ou na atmosfera, tornando um sal, insolúvel em água e
hidrorepelente, impermeabilizando o substrato sem fechar a porosidade.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade

4a5%

1,0g a 1,1g a 200ºC)
pH (tal qual)

13,0 a 14,0

Densidade

1,00 a 1,10 g/ cm³

Viscosidade (Brookfield 1/100 a 23°C)

8 a 10

Cor

Transparente
®

VANTAGENS

BAUCRYL REPEL BASE ÁGUA, tem a vantagem de poder ser aplicado em
superfícies úmidas e/ou molhadas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Locais com umidade permanente, onde é necessário bloquear a passagem da
água no estado líquido, permitindo a passagem da água no estado gasoso, por
exemplo, paredes internas, com umidade por ascensão capilar.

MODO DE USAR

RENDIMENTO

A superfície deverá estar, limpa, livre de pós, sujeiras, óleos e outras
contaminações.
O produto BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA, deve ser aplicado sem diluição,
em uma única demão com pincel, trincha, ou preferencialmente com
pulverizador, quantidade necessária para proteger a superfície.
Em paredes maciças trata-las com injeções através de furos (consultar-ME).
2
5 m /litro dependendo da porosidade

EMBALAGEM

Balde de 20 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

O BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA, sendo produto aquoso, não penetra em
locais onde haja qualquer tipo de hidrofugante aplicado anteriormente.
- BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA, se não houver penetração e o mesmo
ficar na superfície poderá surgir eflorescências brancas, de difícil remoção.
- BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA, não pode receber água/chuva, pelo
período mínimo de 24hs após a aplicação, período este necessário para o
produto reagir com o CO2 para tornar-se impermeável.
- BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA, sendo um produto alcalino pode ser
corrosivo para substratos metálicos. Evitar contato com esquadrias metálicas
principalmente o alumínio.
Não utilizar recipientes metálicos.

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

www.quimicryl.com.br
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REPELENTE HIDROFUGANTE
BASE ÁGUA
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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