Selador FC
1. Descrição

Selador incolor acrílico em emulsão
2. Vantagens
O Selador FC oferece os seguintes benefícios:
• Forma, ao secar, uma base aderente e impermeável, destinada a receber revestimentos do tipo látex, massa
acrílica, vernizes, etc;
• Atua como uma "barreira" isolante, impedindo a ação da alcalinidade da parede na base da película de tinta ou
verniz;
• Impermeabilização coadjuvante, permitindo que pinturas comuns possam ser executadas em paredes externas
com menor índice de absorção de umidade;
• É indicado como "fundo" nos revestimentos de concreto aparente, eliminando as manchas escuras nos pontos
de estucagem e proporcionando um tom mais claro dos vernizes à base de solvente, usados como acabamento;
• Nas impermeabilizações de tijolos à vista uniformiza o brilho do acabamento.
3. Características Técnicas

Aspecto:

Líquido Branco leitoso

Viscosidade Stormer Krebs a 25ºC : 50 a 60 UK
PH :

8,5 a 9,5

4. Utilização
É uma composição baseada em uma resina acrílica emulsionada, com grande capacidade de penetração e
aderência em substratos porosos. Possui uma tonalidade branca leitosa que fica absolutamente incolor após a
secagem.
5. Instrução de Uso
Aplicação do produto
O Selador FC é normalmente usado sem diluição. A aplicação é feita pelos meios convencionais com rolo ou
trincha, em uma única demão.
A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.
Nos envernizamentos de tijolos à vista, aplique o Selador FC com trincha estreita ao longo de todo o
rejuntamento e, a rolo, na face do tijolo. Após a secar, aplique o verniz Fuseprotec da mesma forma.
Recomendações
Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance das crianças e animais, e não as reutilize.
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de
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produto ingerido.
6. Embalagens
• Galão de 3,6 litros;

7. Estocagem
O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e
ventilado, nas embalagens originais e intactas.
8. Consumo
Galão de 3,6 litros: de 15 a 25 m² / demão
9. Nota
As informações contidas nesta ficha baseiam-se 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 obter mais informações, consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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