BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão (SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS
BRASIFLEX PAREDE
Descrição:

Revestimento impermeabilizante acrílico, à base de água, em especial para infiltrações de
água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas (paredes). Produto flexível
que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão),
impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura
convencional. A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de acabamento
(látex ou acrílico). A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o
aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência. Forma uma membrana
protetora e com grande aderência. Quando aplicado em três demãos, funciona como pintura
final. Permite pigmentação com os corantes do sistema Brasimix.

Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco, concreto,
fibrocimento massa acrílica e alvenarias em geral. Formando um filme impermeável e
lavável para acabamentos em geral, sobre tintas e texturas à base de água. Objetivando a
impermeabilização e uniformização da absorção das superfícies e aumentando o
rendimento das tintas de acabamento.

Código do Produto:

IZ 59.05.001.00

Tipo de Veiculo:

Acrílicos

Cor:

Branco de acabamento Fosco

Teor de Sólidos:

Por Peso:

Diluição:

Água, de 05 – 10 %

Viscosidade à 25ºC K.U:

80 a 90 U. K.

Método de Aplicação:

Rolo de lã / trincha / pincel, aplicar 3 demãos com intervalo de 5 a 6 horas.

Rendimento Teórico:

350 a 400 g/m2 por demão, variável de acordo com a diluição, rugosidade absorção do
substrato e preparação da superfície. (balde de 18 kg rende de 60 a 70 m²/demão).

Massa Especifica:

1,400 + / - 0,030 g/Cm3

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água
potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. No caso de pintura nova, dilua a primeira
demão em até 10% de água. Aplique as demais puras, com intervalo de 6 horas entre
demãos.
Observação: O consumo na primeira demão (selador) será maior e haverá redução na
segunda e terceira demãos.

Preparação da Superfície:

Conforme a Norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. A superfície a ser pintada deverá estar
sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Superfícies já pintadas
devem ser lixadas e eliminadas possíveis irregularidades.

Embalagens Disponíveis:

Balde (18 kg).

Observações:

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e
do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar duas semanas para
limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas
desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais
produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre
reboco e concreto novo. Estocagem de 24 meses em temperatura ambiente.

50 + / - 2%

