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VIAFLEX PAREDE
1.

Descrição

É um revestimento impermeabilizante acrílico, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em
superfícies verticais externas (paredes).
Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão),
impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional.

2.

Vantagens

• A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de acabamento (látex ou acrílico);
• A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com
ótima aparência;
• Permite pigmentação com corante líquido (tons claros);
• Forma uma membrana protetora e com grande aderência;
• Quando aplicado em 3 demãos, funciona como pintura final.
3.

Características

Técnicas

Aspecto:
Cor:
Viscosidade storner-krebs a 25 °C :
pH a 25°C:

4.

Líquido viscoso
Branca
80 a 95 uk
8,8 a 9,5

Utilização

• Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
• Impermeável e lavável para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base de água;
• Como acabamento, permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base de água.
5.

Instruções de Utilização

Preparação da Superfície
Para a aplicação do Viaflex Parede 3 em 1, a parede deve estar limpa, regularizada e seca nas fissuras e trincas
com Monopol Acrílico.

Aplicação do Produto
Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa.
No caso de pintura nova, dilua a primeira demão em até 10% de água. Aplique as demais puras, com intervalo de
6 horas entre demãos.

Recomendações
Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as
embalagens.
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.
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Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de
produto
6.

Consumo

O consumo estimado é de:
300 a 400 g/m² / demão (dependendo da porosidade da superfície)
(balde de 18 kg 60 a 70 m²/demão - galão de 3,6 kg 9 a 12 m²/demão)
Observação: O consumo na primeira demão (selante) será maior se houver redução na segunda e terceira
demãos.

7.

Embalagem

Galão de 3,6 kg;
Balde de 18 kg;
Barrica de 18 kg;
Tambor de 200 kg

8.

Estocagem

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas
embalagens originais e intactas.

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 mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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