
                                                              

 

 

 

         FICHA TECNICA DO PRODUTO – TECRYL BAND 
 
DESCRIÇÃO 
 
TECRYL BAND é uma fita asfáltica coberta com alumínio de alta qualidade, flexível 
e protegido por um filme plástico, é um produto multiuso e autoadesivo. 
Solução rápida e de fácil instalação; Ótima aderência em superfícies metálicas e em 
superfícies porosas com uso de primer; Altamente flexível; Não necessita de 
ferramentas especiais para aplicação. 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
Pode ser usada para reparos e vedar os mais diversos tipos de materiais, sendo 
uma solução rápida para resolver o seu problema, tais como: reparos em telhas de 
fibrocimento, concreto ou metálicas, calhas, rufos, baú de caminhão, furgões, 
containers, lonas e toldos trincados, vedação das cabeças de parafusos, dutos, 
cumeeiras, ar condicionado, exautores eólicos e outros. 
 
Apresentação 
(Espessura padrão de 1mm) 
Rolos de 0,10 x 10m 
Rolos de 0,15 x 10m 
Rolos de 0,20 x 10m 
Rolos de 0,30 x 10m 
Rolos de 0,45 x 10m 
Rolos de 0,90 x 10m 
 
Cor 
Preto/Alumínio 



                                                              

 

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

individual: capacete, luvas de proteção, roupa de proteção, óculos de proteção e 

proteção facial  

 
 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 
As superfícies deverão estar limpas, 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 
 
Recomendamos a utilização do primer TECRYL PRIMER ACQUA e após a sua 
secagem que varia entre 20 minutos a 2 horas, dependendo da absorção da base, 
da temperatura e da umidade do ambiente. Utilizar a fita TECRYL BAND retirando o 
filme plástico e aplicar com firmeza, apoiando com maior esforço nas bordas afim de 
se tornar continua sem partes soltas. 
 
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
- Se houver a necessidade de emenda, que seja sempre com 5cm de sobreposição 
uma das outras. 
- Material não suporta transito. 
- Não contamina fontes de água ou redes de esgoto. Prevenir dispersão ou derrame 
do produto se for seguro. 
- Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de 
segurança(FISPQ). 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Estado físico: Sólido  

Forma: Sólido. 

Odor: Aromático  

pH: Não há dados disponíveis  

Ponto de fusão / ponto de congelamento: > 200°C/ Não aplicável. 

Ponto de fulgor :> 270°C 



                                                              

 

 
 
VALIDADE 
Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses após a data de 
fabricação. 
 
 
 
 

 Assistência Técnica 

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. revendedora 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. 

 


