Selador Acrílico, antifungo, para
gesso acartonado
DESCRIÇÃO

BAUCRYL SELADOR AF é um produto base acrílico, solúvel
em água, desenvolvido, especialmente como fundo preparador para gesso
acartonado.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade

27 a 29 %

1,0g a 1,1g a 200ºC)
pH (tal qual)

8,0 a 12,0

Densidade

1,05 a1,15 g/cm³

Viscosidade (Brookfield RVT 4/20 a 23°C)

4.000 a 6.000 cps

Cor

Branco

Solubilidade

Em água

Consistência

Líquida Tixotrópica

PROPRIEDADES
BAUCRYL SELADOR AF forma uma membrana sobre o substrato garantindo
uma proteção sobre o gesso, uniformizando a absorção da tinta, evitando
manchas na pintura, principalmente nas emendas.
BAUCRYL SELADOR AF impermeabiliza as paredes, aumentando sua vida
útil.

MODO DE USAR

Deve ser aplicado em duas demãos, uma após a cura total da anterior.
A aplicação é feita com rolo convencional para pinturas acrílicas.

CONSUMO

70 a 100g/m2/demão.

EMBALAGEM

Baldes 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
PRAZO DE VALIDADE

AGITAR O PRODUTO ANTES DE USAR
12 meses em sua embalagem original, em lugar fresco, ao abrigo das
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.

www.quimicryl.com.br
REVISÃO: 26/05/14

