INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Química para Construção

MASSA DE CALAFETAÇÃO ACRÍLICA SILICONADA

REISCRYL®
PRODUTO
ReisCryl® é uma massa de vedação acrílica siliconada de
alto
desempenho,
com
proteção
ultravioleta
que
COLA - UNE - VEDA vários detalhes que necessitem de um
selante a base de água. Quando em contato com a umidade
do ar se transforma em uma junta plastoelástica.

SEGMENTOS DE USO

___
CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO
Composição Química
Estado Físico
Embalagem
Cores
Consumo - 1 cartucho 300 ml
Resistência

Acrílico Siliconado
Pasta tixotrópica
Cartucho 300 mL
Cinza, branco, marrom
3m lineares em junta 1x1cm
Água, Gasolina e Diesel

ReisCryl ® é utilizado como selante de juntas de pequena
dilatação (10-15%) entre: junta em torno das portas e janelas,
junta de forro de madeira e de gesso acartonado e placa
cimentícia, peitoris e bordas, isopor, esquadrias de madeira,
colagem de ladrilhos, calhas, rufos, correção de trincas de
parede, fixação de rodapés, guarnições e acabamento em
móveis planejados.

* Para outras cores consultar departamento técnico

Obs.: As Juntas a serem calafetadas deverão ter largura
máxima de 30 mm.

CARACTERÍSTICAS
Alongamento à ruptura
Dureza (Shore A)
Resistência à água
Temperatura de trabalho
Secagem ao toque
Tempo de cura
Movimentação da Junta

APLICAÇÃO
Para uma boa aderência e resultado satisfatório, a superfície
a ser aplicada ReisCryl ® deve estar limpa, livre de poeira,
contaminantes e sujeiras (graxas, óleo).
ReisCryl ® aceita pintura após sua cura. Pode ser usado em
área interna e externa.

PROPRIEDADES FÍSICAS
RESULTADOS
300% (DIN 53504)
20 (DIN 53505)
Positivo
-20°C até +80°C
45 minutos a 1 hora
24 /48 horas
10 / 15% no máximo

ISENTO: V.O.C / C.O.V
Compostos Orgânicos Voláteis

Limitações de Aplicação: ReisCryl ® não deve ser aplicado
em superfícies congeladas ou com água.

ARMAZENAMENTO

HIGIENE E SEGURANÇA

ReisCryl ® deve ser armazenado em local seco e arejado em
temperatura inferior a 25°C.

Em contato com a pele ou olhos, lavar com bastante água
durante, pelo menos, 15 minutos.
Em caso de ingestão, provocar vômito, beber água e procurar
orientação médica.
Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

VALIDADE
12 meses

REV: 011018

