
         FICHA TECNICA DO PRODUTO – TECRYL HIDRO

DESCRIÇÃO

O TECRYL HIDRO atua como um repelente à umidade e água, evitando infiltrações,
formação de mofos, fungos, sem alterar a cor e o aspecto original.
Ele penetra na superfície sem a formação de película, evitando o processo de 
descascamento natural. Sua fórmula revolucionaria sem odor, adição de solvente ou
produto tóxico, não provocando danos ao meio ambiente. As propriedades do 
TECRYL-HIDRO proporcionam vantagens em relação ao verniz, cera, resina, óleo e
etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
É indicado para aplicação em superfícies naturais, como: telhados, churrasqueira, 
concreto aparente, fachada, pedras com grande absorção, chapisco, tijolos 
aparentes, rejunte e etc.

Apresentação
GALÃO DE 3.6 litros

Cor
Incolor 



que possa interferir na aderência do produto ao substrato.  

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Misturar o TECRYL HIDRO, em seguida aplicar usando pincel, rolo, broxa ou 
pulverizador, em uma única demão bem aplicada, tem que impregnar de modo a 
saturar totalmente a superfície. 
O tempo de secagem é de duas horas e repelência total ocorre após 24 horas de 
aplicação.
 

CONSUMO APROPRIADO 
Variável em função da porosidade

-GALÃO 3.6L 
Alta porosidade = 14 a 25m²
Média porosidade = 29 a 43m²
Baixa porosidade = 43 a 57m²

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

-Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma 
área de teste para verificar absorção e consumo.
- Produto deverá ser reaplicado entre 6 meses a 2 anos, conforme tipo de substrato,
as solicitações e as condições às quais foram expostas 
- 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. 



- Superfícies horizontais, como: pisos e lajes;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos;

CARACTERISTICAS TECNICAS
Densidade: 0,999+/-0,020 g/cm3

Sólidos Totais:5,50 +/-0,02%

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.


