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Os materiais devem ser removidos com água. Após endurecimento a remoção deverá ser feita mecanicamente. 

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
BARONECRYL PAREDE é uma membrana impermeável monocomponente, elástica e com fungicidas, que apresenta alta 
durabilidade e resistência à intempéries. Favorece também o controle térmico de ambientes quando aplicada na cor 
branca. 

ÁREAS DE APLICAÇÃO 
• Paredes sujeitas a ação da chuva;
• Aplicável sobre substrato de concreto, fibrocimento e reboco;

VANTAGENS
• Produto de fácil aplicação, pronto para uso;
• Reflexão de raios solares;
• Resistência a raios UV;
• Reduz a temperatura de ambientes internos;
• Selamento de microfissuras;
• Produto multifunção (selagem, impermeabilização e acabamento).

PROPRIEDADES TÍPICAS

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO
Preparo do Substrato:
O substrato deve estar devidamente seco, curado, íntegro e sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência 
do BARONECRYL PAREDE como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros. 

Aplicação:
BARONECRYL PAREDE deverá ser homogeneizado antes do uso com a utilização de um misturador mecânico de baixa 
rotação por 3 a 5 minutos. Para aplicação, recomenda-se uso de rolo ou trincha. Na primeira demão deve-se aplicar o 
produto diluído com 10% de água sobre o substrato. Em seguida, aplicar as próximas demãos sem diluição.  

Após a secagem da primeira demão, aguardar 4 horas (referente a temperatura de 25ºC) para prosseguir com demãos 
(aplicar 2 a 3 camadas, obedecendo o consumo de produto por m²). 

ATENÇÃO
Recomenda-se não aplicar demãos muito espessas, afetando o período de secagem do produto. Recomenda-se verificar 
se o substrato está totalmente seco e este não deve ser aplicado em caso de iminência de chuva. 

CONSUMO
Consumo total de 1,2 à 2,0kg/m² (divido em 3 à 6 demãos).

COMPOSIÇÃO
Emulsões acrílicas.

COR DO PRODUTO
Branca.

EMBALAGEM
• Baldes de 18kg.

LIMPEZA

Caracterís�cas Valor Unidade Observações 
Densidade   1,30 a 1,45 g/cm³  

pH 8 a 10    

    
    

Cura
 

Entre demãos  4  h   

Para pintura  48  h   

Total  5  Dias   
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