Revestimento Flexível e
Impermeável para Chapas de
Madeira tipo OSB
DESCRIÇÃO

Produto pastoso, Composto de resinas acrílicas, areia de quartzo classificada e
desmagnetizados e aditivos.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade

79 a 82%

1,0g a 1,2g a 200ºC)
pH (tal qual)

8,0 a 10,0

Densidade

1,75 a 1,85 g/cm³

Consistência

Pastosa

Reativo com cimento CP II
Classifica-se como argamassa muito flexível - S2, conforme Norma EN12002/03.

VANTAGENS

Resistente ao intemperismo e raio ultravioleta, para ser usado externamente;
Revestimento flexível e resiliente, capaz de acompanhar as movimentações da base;
Impermeabiliza sem impedir a passagem de água no estado gasoso, permitindo assim a
respiração da parede;
Excelente aderência em madeira tipo OSB, proporcionando revestimento aderido ao
sistema;
Sobre o BAUCRYL REVEST-OSB pode-se aplicar diversos tipos de acabamentos, como
pinturas acrílicas, grafiatos e texturas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Para revestimentos e proteção de placas de madeira tipo OSB em vedações verticais
externas;

MODO DE USAR
Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e, a seguir, acrescentar cimento novo,
sem grumos, na relação de 2,5 litros de cimento: por embalagem de BAUCRYL
REVEST-OSB.

Aplicar o produto no máximo até 60 minutos após a mistura;

Estruturar nas juntas com tela AR (Resistente à alcalinidade) larg. 10 cm;

Aplicar o produto com desempenadeira metálica;

Antes de usar, consultar nossos métodos executivos, e passar por um
treinamento com técnicos da Quimicryl.

TEMPO DE CURA
CONSUMO m2/3mm:

24 h para condições normais, ou 72h no caso de solicitações com pressão negativa.

CONTROLE DE CONSUMO
EMBALAGEM

1 embalagem de 12 kg = 7,5 m² /demão (espessura de 1 mm)

4,8 kg de BAUCRYL REVEST OSB aplicado em 3 demãos
1,2 kg (1litro) de cimento CP II

Balde com 12 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

PRAZO DE VALIDADE

6 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

CUIDADOS ESPECIAIS

Embora o Baucryl Revest-OSB não contenha em sua composição nenhuma substância
tóxica ou nociva, entretanto, devem ser tomadas as precauções usuais da manipulação
de produtos químicos, para este produto existe a FISPQ favor consultar.

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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