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Linha ELASTRON® – ELASCRIL®

ELASCRIL®, é uma emulsão acrílica, que geralmente é usada como revestimento para impermeabilizar
superfícies. O produto possui uma grande elasticidade, flexibilidade e uma excelente resistência a água.
Ele atua protegendo a superfície da infiltração com tripla característica de desempenho. Na primeira
demão, ele é usado como selador, na segunda, como impermeabilizante, e a partir da terceira demão, é
usado como base para acabamentos e pinturas em paredes novas.
APLICAÇÕES: Concreto e alvenaria em contato com o solo; Caixas d’água, floreiras e tanques; Paredes
externas e internas; Banheiros, saunas, sacadas, terraços, lajes e diversos tipos de pisos.
MODO DE USAR: Recomenda-se a utilização de EPIs. Mexer bem o produto antes de usar. Aplicar o
produto em superfícies limpas, porosas, livre de poeira, graxas, óleos, isenta de fissuras ou trincas e
absolutamente secas. Não aplicar em dias úmidos.
Após limpar completamente a superfície, aplicar no mínimo três demãos com intervalos entre elas de 6 a 8
horas em sentidos cruzados. Em paredes de alvenaria, remover o reboco da área afetada, limpar
completamente a superfície, corrigir as imperfeições com argamassa de areia e cimento e após a secagem,
remover os resíduos, aplicar no mínimo três demãos em sentidos cruzados. Pode-se adicionar cimentcola
ao produto neste caso também. A cada litro de ELASCRIL®, usar de 300 a 500 g de cimentcola e adicionar
250 ml de água. Usar rolo, trincha ou brocha para a aplicação, sempre em demãos cruzadas para um
melhor rendimento.
Em paredes novas, limpar bem a alvenaria, aplicar o produto e rebocar. Se necessário aplicar novamente
sobre o reboco seco. Nos cantos, ralos degraus, etc. utilizar sempre um véu de poliéster para melhor
ancoragem do produto.
CONSUMO: São necessários de 650 g a 1,0 Kg de ELASCRIL® por demão, por metro quadrado (a 1ª
demão sempre terá um maior consumo que as demais).
CARACTERÍSTICAS:
pH

8 a 10

Cor

Branca na embalagem (incolor após a secagem)

Densidade

1,0 g / cm3

Composição

Resinas Acrílicas

Secagem ao toque

1 a 2 horas

Intervalo entre demãos

6 horas (mínimo)

COMPOSIÇÃO: Resinas acrílicas, água e aditivos especiais.
PRECAUÇÕES: Caso o produto entre em contato com a pele ou olhos, lavar com água abundante por 15
min. Caso aja irritação, procure um médico. Caso seja inalado, procure um ambiente ventilado. Caso seja
ingerido, não provoque vômito. Mantenha longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais.
Armazene em local fresco, seco e coberto de preferência.
OBSERVAÇÃO: As informações e orientações fornecidas verbalmente, por escrito ou através de testes em
laboratório, pela Assistência Técnica, não implicam em qualquer garantia sobre a aplicação dos produtos e
não significam que seja desnecessário teste prático dos mesmos no local da aplicação pretendida. As
aplicações e uso dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do
cliente ou usuário.
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VALIDADE: 12 meses da data de fabricação na embalagem lacrada.
Produzido por: CNPJ: 17.140.307/0001-90
Químico Responsável: Engº Valdir C. Barbosa – CRQ. 09.300.488 IX Reg.
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