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VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE  
VN 09.00.036 

 

Descrição: 
Formulado a base de resina acrílica elastômericas e solventes, proporcionando acabamento 
brilhante de alta resistência a intempéries, ótima dureza, flexibilidade, com grande poder de 
penetração, excelente rendimento e fácil aplicação. 

 

Uso e Aplicações:          
Recomendado para aplicação em superfícies internas e externas como acabamento de 
fachadas em tijolos aparentes, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento – 
amianto, pedras naturais e concretos. 

 

Diluente/Catálise: 
Utilizar solvente TD 71.00.628 
1ª demão como fundo diluída com 20%; 2ª demão com diluição de 10%  

 

Formas de 
Aplicação: 

Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional 

   

 

Demão(s) 
recomendada(s): 

2 a 3 demãos, com intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas.  
Para obter melhor impermeabilização e maior brilho, recomenda-se a 3ª demão diluída em 
10% com intervalo de 4 horas da 2ª demão. 

 

Secagem (25ºC) 
Ao Manuseio:  03 a 04 horas 
Final:                72 horas 

 

Instruções Gerais: 

 
Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e 
isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem 
entre outros.  
Não é recomendado a utilização dos produto com temperatura abaixo de 15ºC, umidade do 
ar alta, dias chuvosos ou nublados, em superfícies muito quentes, com produtos siliconados 
ou sobre pedra polida ou cimento queimado.  
Em pedras pré-assentadas ou cimentados, aplicar o produto após 60 dias. 

Em superfícies porosas (Telhas brancas, cimentados e amianto) aplicar de três a quatro 
demãos, observando o intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. 
 

 

Rendimento 
teórico: 
 
Densidade: 

 
10m2/litro/demão sendo que o rendimento depende da superfície a ser aplicada, da 
rugosidade e porosidade da superfície e seu método de aplicação. 
 
0,900  +/- 0,020  g/cm3 

 

Normas de 
Segurança: 

 
Produto Inflamável, manter embalagem  fechada,  fora do  alcance de crianças, animais e 
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 
 

 
 


