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EMBALAGEM
• Cartuchos de 430g.

LIMPEZA
As ferramentas utilizadas deveram ser limpas com água e sabão imediatamente após o uso. Em caso de cura total, o 
produto deve ser removido de forma mecânica. 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local 
coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15ºC a 25ºC).

SAÚDE E SEGURANÇA
Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). 
Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e 
experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste 
documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total 
responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

DESCRIÇÃO
BARONE SELA TRINCA é um composto especial a base de resina acrílica monocomponente. Indicada para o tratamento de 
fissuras e trincas em locais externos e internos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO 
• Superfícies porosas;
• Paredes com argamassas de cimento e cal; 
• Áreas externas e internas;
• Fachadas e muros.

VANTAGENS
• Pronto para uso;
• Ótima aderência em substratos minerais;
• Isento de solventes (atóxico);
• Pode ser pintado;
• Pode ser lixado para melhor acabamento.

PROPRIEDADES TÍPICAS

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO
Preparo do Substrato:
O substrato deve estar devidamente seco, curado por pelo menos 28 dias, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa 
prejudicar a aderência de BARONE SELA TRINCA, como materiais particulados, óleos, sujeiras, camadas antigas de tinta, 
dentre outros.

Aplicação:
BARONE SELA TRINCA é monocomponente e pronto para uso, portanto basta cortar a parte superior do tubo em um 
ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplicar o produto 
dentro da trinca de maneira a preeche-la por completo tomando cuidado para não tenha ar retido. Fazer o acabamento 
com o uso de uma espátula lisa, sempre dentro do período de secagem ao toque. 

Em seguida, aplicar no trecho o Barone véu de poliester como estruturante, para posteriormente aplicar mais uma demão 
do produto para garantir a fixação da tela. Após de 4 horas a superfície já está pronta para ser pintada e lixada.  

CONSUMO
Depende da ára de aplicação. 

COMPOSIÇÃO
Resina acrílica e cargas minerais.

COR DO PRODUTO
Branca.

Caracterís�cas Unidade Valor Observação 
Densidade Kg/L 1,25 a 1,35  

pH  8,5 a 10  

Tempo de trabalhabilidade Min 30  

Tempo de cura Horas 4 Para pintura 
 

Condições de aplicação 
% <85 Ar 
% <6 Substrato 
°C 5 a 30 Ar e substrato 

Valores aplicáveis a ensaios laboratoriais a 25ºC e 50% de URA. 
Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto. 
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