TEXSACRYL
PRETO
MANTA LÍQUIDA PRETA
• Características e Vantagens
Inibe a presença de umidade nos elementos
impermeabilizados. Excelente aderência aos
substratos. Facilidade de aplicação. Pronto para
uso. Fácil manuseio e aplicação.Alta resistência,
elasticidade e flexibilidade. À base de água, não é
agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado
em ambientes fechados. Aplicação a frio, formando
uma membrana contínua e sem emendas. Ótima
resistência e durabilidade.
• Descrição do Produto
É uma emulsão com alto teor de sólidos à base de
cimento asfáltico poli condensado enriquecida com
polímeros, pronto para uso. É um impermeabilizante
que apresenta excelentes características de
elasticidade, flexibilidade e aderência.
• Utilização
Impermeabilização de lajes de cobertura.
Impermeabilização de substratos cimentícios
em áreas frias, como banheiros, cozinhas e
áreas de serviço. Muros de contenção (lado da
terra); Jardineiras e floreiras; Saunas e câmaras
frigorificas; Calhas de concreto; Paredes e pisos
OBS: Para lajes de cobertura acima de 100m,
consulte o departamento Técnico. O TEXSACRYL
PRETO necessita de proteção contra raios U.V.
• Instruções de Uso
Preparo do substrato
A superfície deverá ser previamente lavada, seca,
isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras,
fungos, bolor ou qualquer tipo de material que
possa prejudicar a aderência do Texsacryl Preto.
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar
regularizada com argamassa de cimento e areia
(traço 1:4), dando caimento mínimo de 1% para
os ralos. Todos os cantos e arestas deverão
ser arredondados para melhor acomodação do
produto, com raio aproximado de 5 a 8 cm.
Aguardar a cura da argamassa de regularização no
mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.
Tratamento de trinca e fissura utilizar Selarjunt.
Aplicação
Pode ser aplicado com trincha ou rolo de pintura
de lã de pelo curto. 1° Demão: Aplique uma demão

Membrana asfáltica mono-componente
para impermeabilização de superfícies

do Texsacryl Preto diluído em 50% de água que
terá função de camada de imprimação. Dê um
intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos,
considerando a temperatura ambiente.
2° Demão: Aplique o Texsacryl Preto, sem diluição.
Com o produto ainda úmido, coloque uma tela de
poliéster malha 2 x 2 mm, sobre a área que está
sendo tratada. 3° Demão: Aplique uma demão
do Texsacryl Preto diluído em 10% de água para
melhor impregnação da tela de poliéster. 4°
Demão: Aplique as demais demãos subsequentes
sem diluição, até atingir o consumo
recomendado. Aguardar a secagem por no mínimo
5 dias antes do teste de estanqueidade de 72
horas.
• Consumo e Rendimento
Áreas frias: 2,5 kg / m²
Lajes de cobertura: 2 kg / m²
• Informações Técnicas
Aspecto/cor: Pastoso preto.
Densidade: 1,0 kg / L.
pH: 6 a 7.
• Embalagem

• Validade

Balde: 18 kg líquidos
Galão: 3,6 kg,
Tambor: 180 kg

24 meses da data
de fabricação.

• Primeiros Socorros
Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover a
vítima para local arejado e procurar imediatamente
assistência médica. Em caso de contato com os
olhos, lavar com água potável em abundância e
procurar orientação médica. Eventual irritação
da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar
orientação médica, informando sobre o tipo de
produto.

