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Tintacryl
1. Descrição

Tinta de excelentes características de impermeabilidade, à base de resinas acrílicas puras de grande
elasticidade. Tem ótima aderência e resistência aos raios solares e a ozona.

2. Vantagens
Tintacryl oferece os seguintes benefícios:

• Pronto para usar;

• Alta resistência à intempéries;

• Impermeável;

• Grande aderência;

• Excelente margem de alongamento;

• Antimofo;

• Lavável com água e sabão;

• Resistente aos raios ultravioleta e névoa salina.

3. Características Técnicas
 

Aspecto: Líquido viscoso

Cor: Branca

Densidade à 25°C: 1,28 à 1,32 g/ml

Viscosidade Brookfield
F6 / 50 rpm, 25°C

3.000 à 7.000 cPs

PH: 8,5 à 9,5
 

4. Utilização
Tintacryl é especialmente indicada para revestimento impermeabilizante em áreas como:

• Fachadas com exposição a intempéries e à névoa salina;

• Paredes com problemas de fissuras;

• Pode ser também utilizado como pintura refletiva de impermeabilização asfáltica.

5. Instrução de Uso
Preparação da superfície

Limpe a superfície que será pintada, removendo quaisquer vestígios de pó, sujeiras, fungos e partes soltas. Para
garantir melhor aderência da pintura, é importante escovar, raspar ou lixar a superfície.

Vede as fissuras com Hey'dicryl Mástique.
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Aplicação do produto

Mexa bem a tinta antes de iniciar a pintura e aplique com um rolo de lã de carneiro.

Aguarde o tempo de cura da primeira demão para iniciar as demais. O tempo de secagem entre as demãos é de
4 horas.

 

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças, animais domésticos ou fontes de
calor. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em caso de contato com a pele ou olhos,
lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure
imediatamente um médico, informando sobre o tipo do produto ingerido.
 

6. Embalagens
Barrica com 20 litros;

Barrica com 45 litros;

Tambor com 200 litros.
 

7. Estocagem
Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, se armazenado em local seco e ventilado, nas
embalagens originais e intactas.

8. Consumo
O consumo recomendado é:
Tintacryl - 5 m²/litro/demão;
Hey'dicryl Mástique - 1 kg calafeta 10 metros lineares.
 

9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.
Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,
aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de
aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido
do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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