
                                                              

 

 

 

         FICHA TÉCNICA DO PRODUTO – TECRYL D3 
 
 
 
 

Descrição: Produto impermeabilizante flexível de base acrílica, aplicável a frio que 

já vem pronto para uso, eliminando a utilização de maçaricos e caldeiras. Não 

apresenta qualquer emenda na sua totalidade, não havendo, portando, a existência 

de pontos fracos ou vulneráveis. Produzido dentro dos mais altos padrões de 

qualidade, quando aplicado, forma uma manta impermeabilizante de grande 

aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência à ação dos raios 

ultravioletas, após a cura forma uma manta elástica, flexível, suportando eventuais 

solicitações estruturais, em juntas de dilatação e fissuras. Devido as suas 

qualidades técnicas, tem sido utilizado nas mais diversas áreas onde as tradicionais 

mantas tomaram-se ineficazes, conciliando baixo custo, praticidade de aplicação, 

alta performance e durabilidade. 

 

Campos de aplicação: 

É recomendado para impermeabilizações de lajes de coberturas, calhas, banheiros, 

cozinhas, áreas de serviço, marquises, telhados, caixas d’água(suspensas), telhas 

de fibrocimento e zinco, proteção externa de tubulações à temperaturas ambientes 

normais e estruturas metálicas, em geral. Também poderá ser aplicado em 

impermeabilizações como pintura refletora de calor. É contra indicado em 

superfícies frias e úmidas (tipo reservatório de água enterrados e sujeitos a pressão 

negativa).  

  



                                                              

 

Apresentação: 

Galão de 4 kg (Embalagem com 04 unidades) 

Balde de 12 kg 

Balde de 15 kg 

Balde de 18 kg 

Barrica de 60 kg 

Tambor de 200kg (sob consulta) 

 

Cores: Branco, Cinza e Azul. 

 

EPI’S: 

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção 

individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção e bota de 

segurança. 

 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

As superfícies deverão estar limpas e completamente secas, isentas de partículas 

soltas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, pontas de ferro e qualquer outra 

substancia que possa interferir na aderência do produto ao substrato. Se tratando 

de superfícies novas (concretagem) a mesma deverá estar totalmente curada, no 

mínimo de 28 dias e reboco mínimo de 10 dias. Existindo pequenas fissuras, juntas 

de dilatações, junções de lajes, superfícies sujeitas a pressão hidrostática, ralos, 

meias-canas e lajes acima de 50m², é indispensável o uso da tela de poliéster 

SUPER TELA TECRYL, entre 1ª e 2ª demão, para estruturar a membrana. Em áreas 

menores que 50m², deve-se analisar a necessidade da tela em toda área, 

principalmente se a área estiver sujeita a trincas e movimentações estruturais.  

Para aplicação em telhas galvanizadas com objetivo de impermeabilizar, cobrir 

pequenos furos e REDUÇÃO DE CALOR, verifique se as mesmas estão isentas de 

ferrugem, caso contrário remova toda ferrugem com escova de aço e em seguida 

limpe bem com pano semi-úmido, espere secar e faça a aplicação, e para aplicação 

em telhas de fibrocimento, basta remover bem a sujeira e sem seguida fazer a 

aplicação.  

A superfície deverá estar regularizada com caimento mínimo de 2% em direção aos 

ralos, livre de qualquer área sujeita a empoçamento de água. O produto permite a 



                                                              

 

aplicação em superfícies com pequenas irregularidades desde que a recomendação 

básica seja aplicada, nesta situação o consumo é superior ao estimado e requer 

uma maior atenção por parte do profissional durante a aplicação.  

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO: 

Precisando apenas ser homogeneizado com misturador mecânico ou manual e 

aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel, de 2 a 4 demãos cruzadas (1 

a 2 kg por m²), conforme indicação da tabela de média de consumo. Intervalo de 

tempo entre as demãos está ligado às condições de intemperismo do local. 

Normalmente, o intervalo entre camadas é de 30 a 40 minutos em dias arejados. 

Não é indicado a aplicação em dias chuvosos, exceto em áreas cobertas, 

resguardando o tempo entre a aplicação e as demãos seguintes devido à secagem 

do produto que será mais demorada. 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

Não aplicar sobre pisos cerâmicos e pedra. 

Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas 

abertas após dois dias de sol consecutivos. 

Evite circular sobre a área impermeabilizada. Em áreas de trânsito torna-se 

necessário a execução de um piso de proteção. 

Após aplicação e cura de 24h a 48h, exceto locais confinados e de pouca ventilação 
que é de 5 a 7 dias, recomendamos teste de estanqueidade por 72 horas. 
Reservatório e caixa d’água potável, é importante que faça sanitização completa 
após cura do material e descarte essa água para em seguida abastece-la 
novamente 
Produto atóxico e não altera potabilidade da água (Laudo do Laboratório Falcão 

Bauer). – 296.679/16) 

Aceita assentamentos de argamassas. (Área externa ACIII) 

Se possível, contratar profissional especializado para aplicação. 

Manter a embalagem fechada em local seco e arejado. 

No caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e em abundância, vale 

ressaltar que todo o produto químico, mesmo não apresentando toxidade deverá ser 

aplicado em conformidade com os epi’s. 

Não aplicar em superfície úmida ou molhada. 

 

 



                                                              

 

Características técnicas 

Densidade: 1.49 +/-0,020 g/cm³ 

Viscosidade Brooksfield total: 15000-40000 CPS 

 

Consumo aproximado 

1 à 2 kg/ m². O cálculo do consumo deve ser aproximadamente 2,0 kg/m² ou 0,5 

kg/demão/m²  

Consumo médio   

Paredes externas 1,0Kg/m² 

Varandas, WC, Cozinhas 1,5kg/m² 

Lajes, calhas, jardim 2,0kg/m² 

Piscinas, Reservatórios 2,0kg/m² 

 

Validade 

Em condições ambientais, por um período de 2 anos, após data de fabricação 

impressa na embalagem, para isto recomendamos local seco, arejado e coberto, 

permanecendo fechado em sua embalagem original. 

 

 Assistência Técnica 

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém 

em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para 

quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário 

deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de 

compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza 

pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações 

técnicas impressas em todas as embalagens. 

 


