REPELENTE HIDROFUGANTE
INCOLOR PARA FACHADAS
DESCRIÇÃO

BAUCRYL REPEL

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade

é uma resina de silicone, classificado como uma
combinação de um siloxano com um silano, tem a função de proteger e embelezar todos
os tipos de alvenarias, agindo como um repelente da água que penetra pelos poros dos
materiais de construção, evitando com isso o aumento nas rachaduras, destruição física
por sais, corrosão destrutiva e também a eflorescência.
4,9 a 5,2%

1,0g a 1,1g a 200ºC)
Densidade

0,77 a 0,81 g/cm³

Viscosidade (Copo Ford 4 a 23°C)

10 a 14 segundos

®

VANTAGENS

O tratamento com BAUCRYL REPEL, dura em média 5 anos, em comparação a outros
repelentes comuns, cuja duração é de apenas poucos meses. Acrescente-se a isso a
diferença de custo para manutenção, tais como retoques, limpeza com areia a jato,
reboque e novas pinturas no decorrer do tempo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tijolos, pedras, argamassa, telhas cerâmicas, concretos aparentes e outros tipos de
materiais de construção.

FORMA DE APLICAÇÃO

O produto BAUCRYL REPEL dever ser aplicado em camada abundante, em uma
demão com pincel, brocha, rolo ou revólver (spray), sendo o tempo de secagem de uma
hora.
A superfície deverá estar seca, limpa, livre de pós, sujeiras, óleos e outras
contaminações.

RENDIMENTO

Superfícies Porosas
Superfícies de Média Porosidade
Superfícies de Mínima Porosidade

EMBALAGEM

Lata de 18 litros/galão de 3,6 litros / tambor de 200L.

®

2

1 a 3 m por litro
2
4 a 6 m por litro
2
8 a 10 m por litro

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 REPEL, devem ser tomadas as 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.
Produto inflamável.
Aplicar sobre o substrato limpo e seco;
Em caso de substratos úmidos, aplicar BAUCRYL® Repel Base Água;
Aplicar sobre substratos porosos ou absorventes;
Não aplicar sobre fachada quente;
Aplicar o produto em abundância no sentido horizontal, sem deixar escorrer;
Agitar o produto antes da aplicação;
Produto pronto para uso, não diluir.

LIMITAÇÕES

Não devem ser aplicadas em pisos. Os caixilhos devem estar protegidos, assim como os
vidros.

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
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REPELENTE HIDROFUGANTE
INCOLOR PARA FACHADAS
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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