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1. Descrição:

2. Utilização:

3. Vantagens:

 4. Características técnicas:

 5. Preparação da superfície:

6. Aplicação do produto:

Mástique à base de resinas acrílicas, de ótimas características de elasticidade, 
aderência e impermeabilidade, tendo como finalidade o tratamento de trincas e fissuras 
na recuperação de fachadas de edifícios, com ótimo resultado estético, proporcionando 
melhor acabamento do sistema de pintura adotado.

Calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados;
Fissuras de retração, tanto horizontais como verticais;
Trincas e fissuras em fachadas de edifícios;
Calafetação de frestas entre guarnições de madeira ou metal e as paredes 
acabadas.
Em conjunto com impermeabilizante de membranas acrílicas, Viaflex Branco e 
Hey'dicryl 
Em conjunto com tintas acrílicas Fuselatex, Fusecril Látex ou Vedaplast. 

Excelente resistência a ação dos raios ultravioletas, ozona e intempéries;
Ótimo desempenho em fissuras de fachadas;
Fácil aplicação e manuseio;
A quantidade de 1,0 kg rende 10 metros em junta 1x1 cm
Elástico e flexível.
Compatível com as pinturas base água 
Isento de solventes 

Aspecto: Pastoso / Pasta
Cor: Branca

Para aplicação do Hey'dicryl Mástique, limpar bem a superfície a ser aplicada, para 
que ela fique seca e isenta de pó, graxa, tinta ou quaisquer outros materiais 
anteriormente aplicados
No caso de calafetação de caixilhos, batentes, entre outros, abrir um pequeno filete 
ao longo da peça a ser calafetada, tomando o cuidado para deixá-la bem limpa;
Nas juntas de dilatação de painéis verticais, proceder a limpeza utilizando uma 
espátula, nessas situações colocar um limitador de profundidade que deverá ser 
dimensionado de acordo com a largura da junta.

Preencher todas as juntas e sulcos com Hey'dicryl Mástique, utilizando uma 
espátula.
Havendo necessidade de uma espessura maior, acima de 10 mm, deve ser aplicado 
em duas ou mais demãos, obedecendo ao tempo de secagem
Necessitando de pintura posterior, aguardar a completa secagem do mástique por 4 
dias, no mínimo.
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Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o  desempenho dos nossos produtos 
depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das 
condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza 
em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou 
informações contidas neste follheto sem prévio aviso. 
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C
T

T
0

1
4

-h
e

y.
m

a
-0

9
/0

8

Proceder ao lixamento manual da superfície e pintar posteriormente.
Para mais informações sobre manuseio e medidas de segurança, consultar nosso 
departamento técnico.

Cada 1 kg de Hey’dicryl Mástique calafeta 5 m de canaleta, com 2 cm de largura por 1 
cm de profundidade.

Galão com 5 kg
Barrica com 18 kg
Para embalagem menor, dispomos do Monopol Acrílico em cartucho de 420 g.

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em 
local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

Manter as embalagens fechadas longe do alcance das crianças, animais e fontes de 
calor;
Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar a região afetada com água em 
abundância;
Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente um médico, 
informando-o sobre o tipo de produto;
Para limpeza de ferramentas, utilizar Aguarrás Viapol;
Não reutilizar a embalagem.

7. Consumo:

8. Embalagens:

9. Validade e estocagem:

10. Recomendações:
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