
                                                              

 

 

 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TECRYL PRIMER ACQUA 
 
DESCRIÇÃO 
TECRYL PRIMER ACQUA é um impermeabilizante asfáltico aquoso composto, 
desenvolvido para preparação de superfícies a serem impermeabilizadas como 
mantas autoadesivas. É uma pintura primária de fácil aplicação e boa capacidade 
para aglutinar, dando coesão e impermeabilidade às superfícies imprimadas, sejam 
de argamassa ou de concreto para isolamento térmico. 
. 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
Pode ser utilizado como impermeabilizações ou impregnações: 
- Como imprimação impermeável sobre concretos, paredes de alvenaria, embolsos, 
muros de arrimo, etc., vedando a porosidade dos capilares. 
- Como pintura básica para colagem da fita asfáltica TECRYL BAND em encontro de 
lajes com telhados, telhas, concreto, argamassas, metal, alumínio, madeira entre 
outros. 
 
 
 
Apresentação 
Garrafa de 1 litro 
 
Cor 
Castanho escuro 
 
 
 
EPI’S 
Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção 

individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção, avental de 

pvc e bota de segurança. 

 
 



                                                              

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 
As superfícies deverão estar secas, limpas, isentas de partículas soltas ou outro tipo 
de material que possa interferir na aderência do material. 
 
 
APLICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Aplicar com rolo, trincha ou broxa, nas condições em que é fornecido, diretamente 
sobre a superfície, para torná-las impermeabilizadas e prontas para receber a fita 
asfáltica TECRYL BAND e outras.  
O produto deve ser homogeneizado antes e durante a aplicação. 
A secagem depende da absorção da base, da temperatura e da umidade do 
ambiente. Sobre superfície seca, ao fim de 20 a 60 minutos, sobre área levemente 
umedecida após duas horas. 
 
 
 
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 

- Por manter o asfalto em uma suspensão aquosa, protege o operário que o 

manuseia dos riscos de intoxicação pela inalação de vapores tóxicos e das nefastas 

consequências causadas pelos asfaltos oxidados derretidos em obras. 

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. 

Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. 

Procurar auxílio médico imediato. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: líquido 

Densidade: (g/cm) 0,9 – 1,1 

Inocuidade: É atóxico, inodoro e não inflamável 

 

CONSUMO APROPRIADO 
350 – 500 g/m², dependendo da superfície ou do material a ser impregnado  
 
 



                                                              

 

VALIDADE 
Guardar em local seco, fechado, abrigado e ventilado até 12 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. 

 


