Ficha técnica

Baronecryl parede

pintura impermeabilizante para parede
BARONCRYL PAREDE
É uma pintura com uma tecnológica inovadora que protege a
parede contra as batidas de chuva e patologias como fissuras e
infiltrações. Por ser um produto com capacidade de
impermeabilização apresenta um acabamento impermeável com
memoria elástica. Após aplicação a superfície e ou substrato terá
alta durabilidade, com resistência as intempéries, proteção contra
fungos. Poder ser tingido através do sistema tintométrico e ou
corantes dentro de um limite que não ocorra a saturação da base
em processo de cor. A adição de corantes e ou pigmentos em
excesso descaracteriza o produto Barone Parede rompendo suas
características químicas.
O produto quando de coloração branca tem como característica
proporcionar a reflexão e refração dos raios solares, o que reduz
parte do calor absorvido pelo substrato / superfície,
possibilitando a diminuição da temperatura interna no interior
dos ambientes.
USO / APLICAÇÃO
• Paredes sujeitas a batidas de chuva.
• Pode ser aplicado sobre alvenaria de concreto, fibrocimento,
bloco e massa acrílica
• Estruturas com inclinação.
vANTAGENS
• De fácil Aplicação, pronto para uso.
• Quando na cor branca reflete os raios solares.
• Aceita tingimento com corantes e ou pigmentos (Dentro de
limite).
• Impermeável e Elástica.
• Resistente aos raios ultravioletas.
• Capacidade de impermeabilizar.
• Capaz de absorver patologias (Fissuras e Infiltração).
• Melhora a vida útil da superfície e ou substrato.
• Multi função: Sela, pinta, impermeabiliza e absorve microfissuras.
preparo da superfície
Fazer um mapeamento da superfície, dentro das normas NBR
13.245: o substrato deve estar sem pintura, seco, limpo (Isento de
pó, poeiras e ou contaminantes), firme (Resistente), isenta de
trincas, fungos e buracos. Caso tenha pintura, recomenda se
escovar ou lixar antes de iniciar a aplicação do produto.
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Embalagem
Baronecryl parede é
distribuido em baldes
plásticos contendo 18l.
consumo / rendimento
• A porosidade da superfície e
ou substrato é responsável
pelo consumo / rendimento.
• Porosidade Extrema: 80 a 90
m²/Demão.
• Porosidade Pouca: 165 a 180
m²/Demão.
• Repintura: 180 a 230
m²/Demão.
Características técnicas
• Aspecto: Líquido Viscoso
• Cor: Branca
• Densidade á 25ºC: 1,32 ±
0,02 g/ml
• Não Voláteis: 47%
• pH á 25ºC: 8,20 a 8,50.
• Viscosidade Stormer á 25ºC:
100 a 130 KU
• VOC (Compostos Orgânicos
Voláteis): 0,0375
• Composição: Dispersões de
emulsões acrílicas aquosa.
• Validade: 24 Meses.

preparo do produto
Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação,
utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.
aplicação do produto
Produto bem misturado (Homogêneo). Antes de iniciar a
aplicação faça uma proteção contra possíveis respingos da tinta, e
ou cubra objetos. O Barone Parede deve ser aplicado como uma
pintura com uso de rolo de lã ou pincel. Dilua a primeira demão
entre 10% até 20% com água limpa potável, fazer a aplicação. Em
seguida aplicar as próximas demãos sem diluição. Recomenda se
aplicar de 2 a 3 demãos, obedecendo o consumo por m², porém o
estado da parede pode direcionar mais demãos. O intervalo entre
demãos é de 4 a 6 horas, pois a temperatura, ventilação e a
humidade relativa do ambiente local pode alterar o número de
horas de secagem.
Recomendamos não aplicar demão muito espessa, pois pode
ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial
secará, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo
acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar
o tempo de secagem entre as demãos. As ferramentas de uso do
processo de aplicação devem ser lavadas com água e sabão
neutro.
NOTA: No caso de rebocos novos, deve-se esperar a cura por, no
mínimo, 28 dias.
segurança e meio ambiente
ATENÇÃO: Pode provocar toxidade aguda (Via oral, Cutânea,
Inalatória). Aplicar em local bem ventilado, recomendamos o uso
(EPIs) equipamentos de segurança adequados tipo: Luvas,
proteção para os olhos, e outros. Evite inalar os vapores. Nocivo
para os organismos aquáticos. A roupa de trabalho contaminada
não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção. EM
CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundancias
por vários minutos. Em caso de irritação ou erupção cutânea:
Consulte um médico.

armazenamento
Estocar o produto em local
coberto, fresco, seco e
ventilado, fora do alcance de
crianças, animais e longe de
fontes de calor.
observação
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 e etc.
Logo, a responsabilidade do
Grupo Barone limita-se a
qualidade do produto fornecido e dentro das especificaçoes 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 prejuizos
ocorridos.
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