AFFACRIL FLEX WB FACHADA
ACRÍLICO ELASTOMÉRICO
APRESENTAÇÃO
Revestimento elastomérico a base de água, fabricado a partir de resina 100% acrílica, de
aspecto fosco, com alto poder de cobertura e rendimento. Oferece ótima resistência à
intempérie e tem fantástica proteção antitérmica. protege contra infiltrações causadas
por micro trincas (fissuras) de até 0,3mm. De fácil aplicação e excelente durabilidade, é
fabricado com pigmentos não tóxicos.

APLICAÇÕES
Indicado para pintura nova ou repintura em ambientes internos e externos rurais, urbanos
ou industriais, para aplicação sobre concreto, reboco, telhados ou espuma de poliuretano.
Não deve ser aplicada sobre superfícies molhadas ou quentes, nem sobre superfícies
horizontais nas quais águas possam ser coletadas.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: fosco
Cores disponíveis: branco e cores diversas
Massa Específica (25ºC): 1,31 ± 0,05 g/ml
Sólidos por Massa: 56 ± 2 %
Sólidos por Volume: 41 ± 2 %
Espessura Seca Recomendada por demão: 40 µm/demão
Rendimento Teórico por Galão: 36,9 m2 (para 40 µm de espessura) Espessura Seca
Recomendada total (máxima performance): 120 µm (3 demãos)
Rendimento teórico por Galão: 12,29 m2 (para 120 µm)
VOC (conteúdo de componentes orgânicos voláteis): 12 g/l
Validade em estoque (a partir da data de fabricação): 24 meses

MODO DE USO
Aplicar sobre o substrato limpo previamente preparado, devidamente seco, e livre de pó,
óleo, graxa e partículas soltas. Superfícies novas de reboco ou concreto aguardar cura 28
dias.
Para remover a oleosidade da superfície usar Affaclean WB. Para aplicação sobre
superfícies de reboco fraco, caiação e pintura calcinada pelo Sol, aplicar sobre AFFAFIX
WB FUNDO PREPARADOR. Não aplicar sobre superfícies polidas. Diluente: água limpa.

Diluir até 20 %. Método de aplicação: rolo, trincha, pistola convencional ou airless.
Limpeza dos equipamentos: usar água.

PERFORMANCE
Calor seco: 90 ºC
Abrasão: excelente
Não recomendado para serviços de imersão

SECAGEM
Secagem ao Toque (25ºC e 75% UR): 50 minutos
Secagem ao Manuseio (25ºC e 75 % UR): 2 horas
Repintura (25ºC e 75 % UR): 4 a 6 horas
Secagem final (25ºC e 75 % UR): 10 dias

ATENÇÃO Todas as recomendações e informações contidas neste documento são
baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e analises
que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da
superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos
produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão
o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta CRQ: 04.234.873

