
                                                              

 

 

 

         FICHA TECNICA DO PRODUTO – COLONIAL CRYL  
 
DESCRIÇÃO 
 
O COLONIAL CRYL é uma tinta ou resina incolor (cerâmica e incolor) à base de 
resina de poliuretano alifático base d’água com excelente brilho, alto poder de 
aderência, durabilidade, estabilidade a hidro repelência e excelente rendimento, 
além de maior resistência à ação dos raios ultravioletas. Prática e de fácil aplicação, 
possui uma excelente cobertura. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
É indicada para superfícies externas e internas de cerâmicas, tijolos, amianto, 
concreto, madeiras e elementos vazados não vitrificados.  
 
Apresentação 
GALÃO 3.6L 
LATA 900ml  
 
Cor 
Cerâmica e incolor. 
 
EPI’S 
Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção 

individual: capacete, óculos, máscara e luvas. 

 
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. 

 



                                                              

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
O produto já vem pronto para uso, basta apenas homogeneizar e aplicar em duas 
demãos, sendo que a primeira demão pode ser diluída em 10% à 20% de água. A 
aplicação deverá ser com pincel, rolo de lã de carneiro ou pulverizador. 
Secagem de 5 a 30 minutos exposto ao Sol. Cura total 24 horas.  
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
- Não é tóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. 

No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um oftalmologista. 

Vale ressaltar que todos os produtos mesmo sem apresentar toxidade, deve ser 

aplicado com seus epi’s indicados para pintura e conforme a ABNT NBR. 

- Nunca aplicar em dia prognostico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas 
abertas após dois dias de sol consecutivos. 
- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação. 
- Não aplicar em superfícies úmidas ou molhadas 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidade: 0,98 – 1,15 gr/cm³ 
Sólidos Totais: 27 – 30% 
 
CONSUMO APROPRIADO: 
Baixa porosidade: 11 a 13m²/litro 
Média porosidade: 8 a 11m²/litro 
Alta porosidade: 7 a 8m²/litro 
 
VALIDADE 
Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 24 meses após a data de 
fabricação. 

 

 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. 


