
                                                              

 

 

 

    FICHA TÉCNICA DO PRODUTO – TECRYL FLEX TÉRMICO 
 
 
 
 

Descrição: O TECRYL FLEX TÉRMICO é um revestimento térmico , reflexivo  de 

calor e impermeabilizante, formulado a base de resinas acrílicas modificadas 

dispersas em meio aquoso e microesferas ocas  de vidro. Tem alto desempenho 

como tinta  térmica e impermeabilizante quando aplicado em superficies exposto 

ao sol.  Sua composição com polímeros  elastomérico, esferas ocas de vidro, 

cargas e agragados para uso como pinturas  de revestimentos com a finalidade 

de reduzir o calor interno, impermeabilizar a superficie, reduzir peso e   melhorar 

a produtividade na aplicação, sendo a última geração de produtos para fins 

térmicos , refletivos e impermeabilizantes. 

Depois de aplicado forma uma camada térmica-refletiva formando uma  barreira 

físico química, bloqueando ondas de calor emitidas através da radiação 

UV  da  luz solar, proporcionando grande  ganho e conforto nos 

ambientes  protegidos por ele.  Testes experimentais do TECRYL FLEX 

TÉRMICO  em áreas externas com telhas de aço galvanizado, zinco e carbono 

obteve-se até cerca de 16 º graus de diferença  contra telhas onde não se aplicou 

a pintura Térmico, com isso  proporcionou uma redução  de cerca   de ate 32 

%   na   sensação térmica interna do ambiente, trazendo assim maior conforto  e 

acentuada   economia  de energia  nos aparelhos  de ar condicionado, podendo 

essa economia de  até 60% , dependendo do tipo de construção e arquitetura. 

 

 



                                                              

 

Campos de aplicação: 

É recomendado para pinturas de telhados, estruturas metálicas, fibrocimento, 
coberturas inclinadas, paredes, tubulações, containers, reservatórios, tanques, 
edificações e outros. 

 
Apresentação: 

Balde de 18kg 

 

Cores: Branco 

 

 

 

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: 

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeira. Em 

superfícies com trincas e fissuras é recomendado o tratamento das mesmas, de 

preferência utilizando Selatrinca/Selacalha e Super Tela TECRYL 

 
APLICAÇÃO DO PRODUTO: 

Produto pronto para uso, precisando apenas ser homogeneizado com misturador 

mecânico ou manual e aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel, de 2 a 

3 demãos. Normalmente, o intervalo entre camadas é de 2 horas. Diluição opcional 

de até 10% de água na primeira demão. 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

Nunca aplicar em dia com prognostico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas 

abertas após dois dias de sol consecutivos. 

Se possível, contratar profissional especializado para aplicação 

Manter a embalagem fechada em local seco e arejado. 



                                                              

 

No caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e em abundância, vale 

ressaltar que todo o produto químico, mesmo não apresentando toxidade deverá ser 

aplicado em conformidade com os epi’s. 

Não aplicar em superfície úmida ou molhada. 

 

 

Características técnicas 

Densidade: 1,090/1.100 g/cm³ 

Viscosidade Brooksfield total: 6.000 CPS 

pH: 8,5 – 10 sólidos: 65,87% 

 

 

Consumo aproximado 

8 a 10m²/kg/demão (pouca porosidade) 

 

Validade 

Em condições ambientais, por um período de 1 a 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. não se responsabiliza 

pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações 

técnicas impressas em todas as embalagens. 

 


