Manta
Líquida
Acrílica Impermeabilizante

Aplicações:

Solarcril é uma emulsão acrílica, com alto conteúdo de
sólidos, aplicada a frio, que seca rápido, formando uma
membrana elástica, impermeável, resistente e durável.

• Alta elasticidade: alongamento de 400%.
• Alto conteúdo de sólidos.
• Seca em cerca de 3h.
• Aderente e impermeável.
• Resiste às intempéries.
• Produto à base de água, sem solventes
orgânicos, não polui a atmosfera.
• Acabamento em Branco ou cores claras,
reflete a luz solar e melhora o conforto térmico.
• Não perigosa.
• Atóxica, depois de seca.

Impermeabilização de lajes, coberturas e marquises não transitáveis, banheiros,
cozinhas, calhas e estruturas em geral de concreto ou pré-moldadas, paredes de
alvenaria, telhas cerâmicas, fibrocimento, metálicas, revestimentos cerâmicos,
asfálticos, de madeira e outros.

Lajes não transitáveis

Marquises

Calhas de concreto e alvenaria

MANTA LÍQUIDA
Acrílica
Impermeabilizante
Instruções de Aplicação:
Solarcril vem pronta para aplicar.
As embalagens trazem completas instruções
de aplicação sobre Preparo da Superfície e
Impermeabilização:

Impermeabilização
• Use rolo de lã, pincel, trincha,
vassoura, broxa, espátula,
desempenadeira ou pulverizador
para aplicar o material.
• Caso a superfície seja muito
porosa, acrescentar até 15% de
água limpa, para diluir o produto,
na primeira demão.

Preparo da superfície
• Caimentos: a inclinação não
deve ser menor que 1% (1cm
para 1m). No caso de superfícies
horizontais, verifique se há áreas de
empoçamento. Não aplicar nestas
áreas. Se necessário, picote, limpe
e aplique argamassa forte, no traço
1:3 - cimento: areia, em volumes,
para nivelar.

• Aplicar em no mínimo 3 demãos,
aguardando pelo menos 6h para
secagem entre demãos.
• Inicie fazendo os detalhes como
rodapés, ralos, tubos emergentes,
etc. Em seguida aplique nas áreas
maiores.
• Para superfícies trincadas e
sujeitas a movimentações, coloque
e aperte o reforço Geomax sobre a
primeira demão ainda fresca.

• Cantos: elimine os cantos vivos,
ângulos de 900 ou menos, fazendo
“meias-canas”, arredondados com
argamassa forte 1:3, com 2cm de
lado.
• Limpeza: remova partes soltas,
saliências, objetos perfurantes,
areia, limo, oleosidades e restos
de impermeabilizações anteriores,
através de picotamento, raspagem,
escovamento, lavagem, etc. Deixe
a superfície secar bem após a
limpeza.

• Sempre que julgar necessário
acrescente mais demãos ou o
reforço Geomax.
• Seca superficialmente em 3h, mas considera-se a secagem total
após 48h.
• Não aplicar sob previsão de chuva.
• Use luvas e proteja as superfícies para evitar respingos indesejados.
• Evite contato com os olhos.

Rendimento:

Apresentação:

• Lata de 4kg: 3 a 4m2
• Balde de 10kg: 7 a 10m2
• Balde de 20kg: 13 a 20m2

Solarcril é vendida nas cores branco, terracota,
verde e cinza, em baldes de 10 e 20kg, e em
latas de 4kg. A cor da tampa da embalagem
indica a cor do produto.

Consumo:
1,0 a 1,5kg/m2. Aplicar em no mínimo
3 demãos de 330 a 500g cada

Produtos complementares:

Consulte-nos sobre o material Geomax - reforço
de não-tecido de poliéster, entre outros.

Estas informações são oferecidas em boa fé para sua orientação,
baseadas em nosso conhecimento técnico. O resultado do uso de
nosso produto depende das condições de preparo de superfície,
estocagem e de detalhes da aplicação que estão fora de nosso
controle. Não assumimos, portanto, qualquer responsabilidade
relativa ao produto e sua aplicação decorrentes de seu uso
indevido. Reservamo-nos o direito de alterar tais informações
sem aviso prévio.
Para dúvidas ou informações adicionais, procure nosso Departamento Técnico.
Validade: 24 meses - Ind. Uruguaia

Armazenagem:
Estocar em local
coberto, fresco e seco.

Importação e Comercialização:
Solar Comércio Importação e Exportação
de Produtos para Revestimentos Ltda.
R. Inhangapi, 75 - Vila Zelina
03141-080 - São Paulo / SP

Fone: +11 2346-3888

vendas@solarrevestimentos.com.br
www.solarrevestimentos.com.br

