DIFERENCIAIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Revestimento moldado no local
Aderido ao substrato
Sem emendas
Redução dos Ruídos de Impacto
Proteção mecânica impermeável
Aderência > 0,5Mpa
Durabilidade da aplicação
Espessura mínima do sistema 5mm

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
Base água
Baixo VOC
24% de Matéria Prima reciclada

ME-172
MÉTODO EXECUTIVO
ISOLAMENTO ACÚSTICO ADERIDO SOBRE
LAJES SEM CONTRAPISO

SUPORTE TÉCNICO
Treinamento frequente
Avaliação durante todas as etapas
Certificação para o aplicador
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OBJETIVO
O objetivo do Método Executivo é detalhar o processo de aplicação do Sistema Acústico Tixotrópico
Aderido composto por BAUCRYL ACÚSTICO TIX e BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA, de modo a facilitar
o treinamento da mão de obra e por consequência aumentar a produtividade e qualidade de
execução.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA



Tabela Ambiental BAUCRYL ACÚSTICO TIX
Tabela Ambiental BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DESCRIÇÃO
Vassoura

QUANTIDADE
1

Espátula lisa de 4”

1

Espátula dentada para cola (dente triangular 3mm)

1

Desempenadeira dentada para argamassa (dente 8mm)

1

Haste de Misturador / Batedor

1

Dosador / Medidor

1

Balde para mistura da argamassa

1

Furadeira / Misturador Elétrico

1

EPI’s

1

MATERIAIS
TIPO

CONSUMO M² / 2,5mm ESPESSURA

BAUCRYL ACÚSTICO TIX

2,5kg1

BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA

1,0kg¹

ARGAMASSA COLANTE

4,2kg¹

BAUCRYL SELANTE HÍBRIDO B 500

100 ml/m/juntas 1x1 cm

CAMPO DE APLICAÇÃO
 Laje de concreto (altura = 10cm).

1

Consumo mínimo para garantir 2,5mm de espessura
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1. ETAPA - APLICAÇÃO DO BAUCRYL ACÚSTICO TIX
ANTES DE COMEÇAR
 Certifique-se de que a base está seca, livre de contaminações, poeira e desmoldante.
 Proteja o local de contato com água até aplicação e secagem do BAUCRYL PROTEÇÃO
ACÚSTICA.
 Homogeneizar o BAUCRYL ACÚSTICO TIX e o BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA antes de usar.

 Limpe a base

 Homogeneíze o BAUCRYL ACÚSTICO TIX

FORMA DE APLICAÇÃO

 Aplique uma demão do BAUCRYL

ACÚSTICO TIX com a espátula dentada
(triangular dente 3mm) em toda área a
ser tratada, conforme imagem ao lado.

 Após secagem ao toque da primeira
demão, aplicar a segunda demão com o
lado liso da desempenadeira de aço,
conforme imagem ao lado.
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2. ETAPA - APLICAÇÃO DO BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA
ORIENTAÇÕES PARA PROTEÇÃO MECÂNICA
 Após secagem ao toque da segunda demão do BAUCRYL ACÚSTICO TIX homogeneíze o
BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA
 Adicione 4,5 litros de BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA a cada 20kg de argamassa colante e
misture, de 3 a 5 minutos, até obter consistência apropriada para aplicação com
desempenadeira. Caso necessário ajustar com água.

 Aplique a mistura de BAUCRYL
PROTEÇÃO ACÚSTICA e
Argamassa Colante com auxílio
da desempenadeira dentada
(dente de 8mm), conforme
imagem ao lado.

 Na sequência alise e distribua a
argamassa com o lado liso da
desempenadeira,
conforme
imagem ao lado.

 Para proteger uma área de 4,8m² com 2,5mm de espessura, utilize 20kg de argamassa
colante com 4,5 litros de BAUCRYL PROTEÇÃO ACÚSTICA.
 Veja detalhamento da aplicação do revestimento cerâmico para evitar reverberação.
 Para outras aplicações, consultar suporte técnico.
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3. ETAPA – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Detalhe do uso de Selante no encontro revestimento e parede para evitar reverberação

SUPORTE TÉCNICO
A Quimicryl te ajuda na análise e na escolha da solução mais apropriada para cada área e oferece
treinamento das melhores práticas de execução para a equipe de aplicadores no canteiro de obra. O Suporte
Técnico também monitora a aplicação e apoia no esclarecimento de dúvidas técnicas dando dicas de como
aumentar a produtividade e a qualidade da execução. Os aplicadores treinados passam por uma avaliação
técnica e recebem um certificado e uma carteirinha de profissional qualificado.

CONTATOS
0800 12 70 88 | (011) 4615 1070
atendimento@quimicryl.com.br
RESPONSABILIDADE
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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