SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA MONOCRYL BASE
COAT
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: MONOCRYL

BASE COAT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Produto da linha Monocryl, pronto para uso, de fácil aplicação e excelente
aderência em diversos tipos de substrato. Apresenta alto nível de resistência ao
intemperismo e a raios ultravioletas. Pode ser aplicado interna e externamente.
Revestimento flexível e resistente, com característica de dilatação capaz de
acompanhar as movimentações da base sem apresentar fissuras. Impermeabiliza
sem impedir a passagem de água no estado gasoso, permitindo que a parede
respire. Em combinação com a tela Dryfit Plus e com a camada de aplicação
superior a 2 mm: maior resistência a impactos. Monocryl Base Coat Render é
elastomérico e não deve ser utilizado em superfícies onde ocorre imersão em água.

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

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Aareia
Ao toque: 5 horas; Total: 7 horas. (25°C e 60% URA).
Não inflamável
5kg e 25kg.
Utilizar desempenadeira de aço ou espátula
5Kg = 5 m²/demão. 2Kg = 25 m²/demão.
12 meses a partir da data de fabricação
Pastosa
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Eliminar todo o pó da superfície. Para obter perfeita aderência, a superfície deverá estar limpa, isenta de óleos e graxas. Remover partes soltas ou
fracas antes da aplicação. Quando usado em sistema EIFS, antes da secagem da primeira demão, estruturar o revestimento com tela alcaliresistente Dryfit Plus, que deve ser coberta pelo Monocryl Base Coat. A segunda demão nivela a superfície e prepara para receber a Monocryl Base
Protetora e acabamento final. Após a aplicação da segunda demão de Monocryl Base Coat e da Monocryl Base Protetora, podem ser aplicados
diversos tipos de acabamento, como pinturas ou texturas. Recomenda-se a aplicação em temperatura ambiente entre 5°C e 40°C. Homogeneizar
o produto antes do uso.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Utilizar desempenadeira de aço ou espátula. Duas demãos. Deixar secar bem entre demãos.

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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