
         FICHA TECNICA DO PRODUTO – TECRYL 1

DESCRIÇÃO

O Aditivo TECRYL 1 é um impermeabilizante e incorporador no qual catalisa e cria 
uma ponte plastificante que reage quimicamente com o cimento, ocasionando um 
bloqueio dos poros no momento da hidratação da massa, tornando-a impermeável, 
resistente, secagem normal e uma liga consistente na argamassa. Tem como suas 
principais vantagens ser impermeabilizante de massa, ajuda na resistência da 
massa, evita o esfarelamento, alto poder de liga e plastificante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
É indicado para massas para chapisco, concreto, lajes, alicerces, caixas d’água, 
piscinas, subsolo, reboco de muros, fachadas e rejuntes.

Apresentação
GARRAFA DE 1L
GALÃO 3.6L
TAMBOR 200L (sob consulta)

Cor
Ligeiramente amarela

EPI’S



desempenho, como o TECRYL FIX, antes do revestimento.

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Mistura:
Coloque em um recipiente limpo a proporção de 2 litros de TECRYL 1 para cada 50 
kg de cimento. Adicione o adtivo na água e misture bem. Após isso, despeje a 
solução de TECRYL 1 com água na argamassa. Com auxílio de ferramentas misture
mecanicamente até eliminar todos os grumos e obter uma argamassa perfeita.

Misturar o TECRYL 1 e dissolve-lo na água de amassamento nos seguintes 
traçados por volume:

DESCRIÇÃO CIMENTO AREIA

Revestimento interno 
e externo 1 3

Massa para piscinas, 
alicerces, caixa 
d’água enterradas e 
paredes em contato 
com o solo. 1 3

Massa para subsolo, 
túneis e porões 1 3

Aplicação: 
Com uma colher, aplique as primeiras chapadas da argamassa diretamente sobre a 



- Usar sempre cimento novo, sem pelotas. A areia deve ser média lavada e 
peneirada.
 - 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.
- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Densidade: 1,10 + - 0,020g/cm³
Viscosidade Brookfield: 1800 – 5000 CPS
Ph: 5,8 – 10,0
Sólidos Totais: 20+/ - 1% 

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, garante a qualidade dos 


