
                                                              

 

 

 

 FICHA TECNICA DO PRODUTO – SUPER TELA TECRYL/ RODAPÉ 
 
DESCRIÇÃO 
 
Tela 100% poliéster com malha tricotada não desfiável, estrutura 2x2mm, resina 
leve de pvc, é utilizada no reforço de impermeabilizações e revestimentos para 
aumento da resistência a fissuração do impermeabilizante, resinas, argamassa ou 
outros tipos de coberturas. Fácil utilização e boa resistência dimensional. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
É indicado para uso profissional, auxiliar do impermeabilizante ou revestimento 
moldado nas seguintes situações: 
- Reforço e estruturante de impermeabilizações com mantas líquidas 
- Ideal em impermeabilizações de reservatórios e piscinas. 
- Ideal em impermeabilizações de lajes. 
- Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural. 
- Produto não indicado para contenção de rupturas estruturais ou encontro de 
materiais ou lajes distintas. 
 
Apresentação 
Rolo de 0,98cm x 50m 
Rolo de 0,49cm x 50m 
Rolo de 0,98 x 25m 
Rolo de 0,49cm x 25m 
Rolo de 0,21cm x 12m (SUPER TELA TECRYL RODAPÉ) 
 
Cor 
Branca 



                                                              

 

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

individual: capacete, óculos, avental e luvas. 

 

 
APLICAÇÃO DO PRODUTO  
Colocar a SUPER TELA TECRYL para reforço de impermeabilização entre a 
primeira e segunda demão da impermeabilização ou tratamento de fissuras. Cobrir 
posteriormente com as demãos seguintes de modo em que a tela não fique 
aparente. Para ajudar no manuseio, utilizar tesoura para cortar a tela. A tela deve 
sempre sobrepor no mínimo 5cm uma da outra entre as emendas. Em fissuras, 
ultrapassar pelo menos 10cm para cada lado. 
 
 
 
CONSUMO APROPRIADO  
Rolo de 0,98cm x 50m = 49m² 
Rolo de 0,49cm x 50m = 24,5m² 
Rolo de 0,98cm x 25m = 24,5m² 
Rolo de 0,49cm x 25m = 12,25m² 
Rolo de 0,21cm x 12m (SUPER TELA TECRYL RODAPÉ) = 2,52m² 
 
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
 

- Produto utilizado em impermeabilização superficiais. Sendo assim, não se destina 

a aplicação para contenção de estruturas, tratamento ou correções de fendas ou 

deformações estruturais, encontro de lajes ou estruturas distintas. 

- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Estrutura – Armação tipo tela não desfiável 2x2mm 
Gramatura – 36 g/m² (+ -3%) 
Espessura – 0.25 – 0,28mm 
Força máxima de ruptura – 19,65 kgf 
Tensão média de ruptura – 18,1 kgf/5cm 
Alongamento transversal de ruptura – 37,48% 
Alongamento longitudinal de ruptura – 70,55% 
Transversal 76% 
 



                                                              

 

 
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. 


