SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA MONOCRYL BASE
PROTETORA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: MONOCRYL

BASE PROTETORA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Produto alcalirresistente incolor a base de água de secagem ultrarrápida que
prepara o substrato para receber qualquer tipo de acabamento compatível com o
sistema Monocryl Drylevis, cria uma película protetora que reduz
consideravelmente a absorção de água do substrato, tem ótima penetração em
diversos tipos de materiais, além disto, é respirável, ou seja, impermeável à água e
permeável ao vapor. Previne problemas de adesão e delaminação em placas
cimentícias. Ideal para placas cimentícias, painel wall, drywall, telhas de cerâmica e
fibrocimento, etc. Prepara a superfície para receber os demais componentes do
sistema, mantendo as propriedades naturais das estruturas de base. Reduz
consideravelmente a absorção de água do substrato, acelera a cura do concreto
com apenas duas demãos, preparando-o em 48horas para receber acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Tempo de cura:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:
Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Emulsão acrílica especial, aditivos.
Incolor
Ao toque 15 minutos. Total 30 minutos. (25°C e 60% URA).
Não inflamável
Baldes de 3,6L e 18L.
Rolo ou pincel
De 0,15L a 0,20L/ m² a cada demão.
12 meses a partir da data de fabricação
Líquido leitoso
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições utilizando massa niveladora; Superfície com mofo: lavar com solução
de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com
solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando
com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve
estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que
possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas”, reboco fraco, caiação e pintura queimada
pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da
aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel
de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em
diversos tipos de substrato.
As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso
haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas
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