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Membrana para impermeabilização de áreas frias 

FLEXCRYL
®

- AC2R                           __ 

  
PRODUTO  
É uma membrana a base de PU acrilado rico em resina, para impermeabilizar lajes, áreas frias e varandas. Produto tem 
excelente performance e pode ser feito assentamento de revestimentos sobre o produto, após sua aplicação. 
 
SEGMENTO DE USO E APLICAÇÕES 
- Lajes 
- Banheiros 
- Cozinhas 
- Varanda 
- Sacadas  
- Drywall 
- Pinturas sobre junta de dilatação de fachada. 
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
A superfície deverá estar limpa, íntegras, regularizadas, ásperas, secas e isenta de contaminantes, graxa, óleo e 
desmoldantes. 
 
Concreto: Deverá ter mais de 28 dias de cura. 
Caso necessário, fazer regularização com argamassa. Para melhor qualidade, deve aguardar 7 dias de cura. 
Obedecer a Prumo de regularização conforme norma NBR 13749. 
 
Trincas no substrato 

Caso tenha trincas estáticas maiores que 1mm, deve fazer correção com produto Reisflex ® PU. 

Argamassa colante AC II ou ACIII pode ser aplicado sobre Flexcryl ®- AC2R após 12 horas.  

 
MODO DE USAR 
Deve-se aplicar mínimo de 2 demãos, intervalo entre demãos de 2 a 3 horas, se necessário aplique uma a 3 demãos. 
 
APLICAÇÃO 
Pode ser aplicado com rolo de lã baixa, trincha, pincel ou desempenadeira. 

Iniciar a aplicação Flexcryl ®- AC2R sobre os cantos da parede e ralo com auxílio de pincel, dando a sequência da 

aplicação utilizando rolo de lã de carneiro. Em pontos críticos recomendamos utilizar tela poliéster ou fibra de vidro para 
estruturar.  
Nota: Recomendamos proteção mecânica nos locais que tiverem tráfego.  
 
TESTE DE ESTANQUEIDADE 
 
Recomendamos que faça teste de estanqueidade após 7 dias da aplicação da segunda demão, para realização do teste 
deve ter a certeza que o produto esteja totalmente curado a espessura aplicada, a secagem pode variar em função da 
temperatura, no clima frio (baixa temperatura) o produto terá cura mais lenta, obedecer a procedimento NBR 9574. 
Nota: Mesmo após curado o produto poderá apresentar um leve tack, sendo uma característica normal do produto. 
 

Não aplicar Flexcryl ®- AC2R nas seguintes condições: 

Sob a luz solar intensa, sobre umidade e dias chuvosos. 
 
Ao abrir a embalagem, deve amolentar o produto.  
Limpeza das ferramentas: lavar com água. 
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CONSUMO: 1 à 3 kg/m²   
 
BENEFÍCIOS 
- Fácil manuseio e aplicação a frio 
- Membrana contínua, sem emendas 
- Flexível e impermeável 
- Grande flexibilidade 
- Resiste a trincas até 1mm 
- Atóxico 
- Atende a norma NBR15.885 e EN 14.891 
- Aderência em argamassa colante ACII e ACIII 
- Não emite gases voláteis (VOC). 
 
Produto enquadrado de acordo com as normas 
NBR 15.885/10 – Aderência e permeabilidade 
DIN 14.891 – Resistência contra alcalinidade, alongamento e flexibilidade. 
 
CARACTERISTICAS E DESEMPENHO 

PROPRIEDADES FLEXCRYL®- AC2R 

Aspecto Membrana Plastoelástica 

Cor  Cinza  

Resistência Resistente à água e alcalinidade. 

Espessura do filme úmido 1mm 

Espessura do filme seco 0,5mm 

Alongamento  200% à 300% 

pH 25ºC 6,5 a 9,0 

Secagem do filme 1mm à 25ºC 24 a 48 horas por camada 

Intervalo entre demão 2 a 3 horas  

Estabilidade a envelhecimento a luz solar Resistente a raios ultravioleta 

Densidade 1,45 a 1,50 g/cm³ 

Embalagem 

 Barrica 5 Kg 
 Barrica 20 Kg 
 Barrica 50 Kg 
 

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso 
de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo 
de produto. 
 
ARMAZENAMENTO: O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C. 
 
VALIDADE: 12 meses na embalagem original e lacrada. 
 


