
         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 



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 
substância 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,  
junções, bocas de tubos e ralos, superfícies sujeitas a pressão hidrostática(piscinas 
e reservatórios elevados), 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. 

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



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.
Obs:  Nos rodapés, a tela deverá subir mínimo de 20 centímetros.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas 
abertas após dois dias de sol consecutivos.
-Cura de 24h a   72  h em locais arejados e se for em locais fechados, como piscinas e  
reservatórios suspensos até 7 dias.
- Após cura fazer teste de estanqueidade por 72h.
 -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.
-Aceita assentamentos de argamassas. (ACIII)
-Em locais de trânsito, torna-se necessário a execução de piso de proteção.

CONTRA INDICAÇÃO 
-Não aplicar sobre superfícies úmidas, por pressão negativa ou capilaridade.
-Não aplicar sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes, pisos 
cerâmicos e pedra.
-Não transitável.



*O rendimento pode variar de acordo com as condições do substrato.

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, garante a qualidade dos 
produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo 
desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de


