
 
 
TECRYL MUROS & FACHADAS é uma tinta impermeabilizante e protetora de superfícies 
externas de base acrílica e reforçada com poliuretano alifático que garantem 
características química e polimérica de alta performance e durabilidade proporcionando 
até quatro funções em um só produto: acabamento de TINTA emborrachada, SELADORA 
para reboco curado, IMPERMEABILIZANTE flexível e como REFLETOR DE CALOR na cor 
branco neve. 
Com grande poder de aderência, durabilidade e impermeabilizante faz do TECRYL 
MUROS & FACHADAS o mais completo produto 4 em 1 hoje no mercado. 
 
Indicações 
É indicada para impermeabilizar superfícies VERTICAIS expostas diretamente aos 
intempéries e sujeito a BATIDA DE CHUVAS. Nas regiões de praia é excelente no 
combate aos ataques de MARESIA e AR SALINO. 
Para uso em FACHADAS DE PRÉDIOS, GALPÕES, INDÚSTRIAS, CASAS, MUROS, 
PONTES E OUTROS IMÓVEIS COM GRANDES FACHADAS. 
TECRYL MUROS & FACHADAS é produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, 
quando aplicado, forma uma manta impermeável de grande aderência, excelente 
estabilidade térmica e de grande resistência a ação dos raios ultravioletas, pois ocorre 
um processo de umectação molecular, tornando-a mais flexível. 
O Produto não é recomendado para superfícies de trânsito, metais, lajes e outros que 
tenham acumulo de água. 
 
> PREPARO DA SUPERFÍCIE 
A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeiras, livre de 
materiais contaminantes, gordurosos e mofos seguindo as recomendações da norma 
ABNT-NBR 13.245. 
 
> APLICAÇÃO 
Já vem pronto para uso, precisando apenas ser homogeneizado antes de usar. Aplicar 
em 2 (duas) demãos, sendo que a 1ª (primeira) demão pode ser diluída com 10% água, 
aplicado com rolo de lã de carneiro macia, trincha ou pincel. 
 
> SECAGEM 
Tem uma secagem rápida, porém aconselhamos a espera de 40 a 60 minutos por demão 
em dias quentes e/ou ao toque, cura total de 24 horas. Evite aplicar com dias com 
prognóstico de chuvas. 
 
> RENDIMENTO 
Lata de 18 Lts 
100 m² = Baixa Porosidade 
90 m² = Média Porosidade 
80 m² = Alta Porosidade 
Lata de 3,6 Lt 
20 m² = Baixa Porosidade 



 
18 m² = Média Porosidade 
16 m² = Alta Porosidade 
 
> INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Não é tóxico, e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. Manter 
o produto fora do alcance das crianças. Em caso de contato com a pele, lavar a região 
com água corrente. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um 
oftalmologista. Vale ressaltar que todo produto, mesmo sem apresentar toxidade, deve 
ser aplicado com seus respectivos EPI`s indicados para pinturas e conforme a norma 
ABNT-NBR 13.245. 
 
> ARMAZENAMENTO 
Em condições ambientais, por 2 (dois) anos, após data de fabricação impressa na 
embalagem. Para isso recomendamos ser armazenado em local seco, arejado e coberto, 
permanecendo fechado em sua embalagem original. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

> MODELO DE CORES 

 

 
 


