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ISOACRIL
  Código Geral: AI010000TP
  Embalagens: 1, 5 e 20 L

Isolante Aquoso para superfícies Interiores e
Exteriores baseado numa dispersão de uma resina
acrílica modificada.
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 ISOACRIL        

TIPO
Produto baseado numa dispersão aquosa de copolímeros acrílicos isentos de plastificação.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Fácil aplicação, boa penetração, grande poder de aglomeração, elevada resistência à alcalinidade e permitindo
melhorar o rendimento das tintas de acabamento.

Obs:  a versão de cor ligeiramente azulada permite identificar as zonas aplicadas (evitando excessos).

UTILIZAÇÃO
Utiliza-se em todo o tipo de rebocos da Construção Civil, quer quando estes sejam novos, muito porosos (com
absorção intensa e não uniforme) ou pouco consistentes (ex: fixar rebocos velhos com tendência para pulvurulência)
e, ainda para isolamento de rebocos de gesso e cal, proporcionando um melhor acabamento com qualquer tinta
plástica.

PREPARAÇÃO 
Diluente: não necessita

       Agitar bem                   
PROCESSO DE APLICAÇÃO
O Isolante ISOACRIL pode ser aplicado a rolo ou à trincha.
Nota: as paredes já atacadas com fungos devem ser previamente lavadas com a n/ Solução Anti-Fungos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
Aspecto: Líquido cor branca.
Cor (após  aplicação) : Incolor e azulado
Massa específica : 1.00 ± 0.01 Kg/ l
Viscosidade: 12 ± 2 “ Cf 4, 20 °C
Teor em Sólidos: 12.0 ± 0.5 % (peso/volume)
Teor máximo COV’s: 1.5 g/l (aplicação) 

Valor limite da UE (cat. A/h): 50 g/l (2007) ; 30g/l (2010)
Rendimento: Superfícies Lisas:        8-12  m2/litro/demão

Superfícies Areadas:   6-8  m2/litro/demão
Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA
Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de 

poeiras e gorduras, secas e firmes. Em Repinturas, as paredes devem ser 
escovadas e removida a tinta antiga, não aderente. 

N.º de Demãos: 1 demão.

Secagem: Superficial Repintura

3-4 horas 24 horas

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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