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Resina Acrílica Brilho

Descrição
Solução

aquosa

à

base

de

resina

acrílica

de

alto

desempenho, metalizado, antiderrapante, auto brilhante e
resistência ao tráfego.

Indicação de Uso
•

Áreas externas e internas;

•

Bases de cimento queimado, concreto, pedras naturais,
pisos

frios

como

granilite,

mármore,

cerâmica,

porcelanatos, Paviflex, assoalhos naturais e sintéticos.

Características Técnicas
•
•

Fácil e rápida aplicação;
Acabamento preservando a aparência

Densidade (g/cm³)
Embalagem
(l)
natural
da base.

1,02 a 1,05
1,0

Rendimento (m²/l)

Preparo da Base

•

5,0
8,0 a 12,0

Validade

24 meses a partir da data de
fabricação

O local a ser aplicado deve estar totalmente seco,
íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa
impedir sua fixação;

•

Não aplique o produto sobre material pulverulento,
superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra
substância que impeça a aderência;

Preparo do Produto
•

Produto pronto para uso;

•

Após abrir a embalagem, misturar levemente para perfeita homogeneização do produto;

•

Proteger a solução do sol, vento e chuva.

Aplicação do Produto
•

Aplicar o mínimo de duas demãos de forma homogênea e uniforme com uso de MOP DACAPO;

•

Manter tempo mínimo entre demãos de 1 hora, podendo variar em função da temperatura ambiente e absorção da
base;

•

Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.
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Precauções
•

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

•

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;

•

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;

•

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;

•

É recomendável o uso de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de
proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;

•

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em
ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;

•

Manter fora do alcance de crianças e animais;

•

Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do
RESINA ACRÍLICA DACAPO para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;

•

Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a
temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a
superfície que está sendo aplicado;

•

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;

•

Variações no consumo do produto pode ocorrer devido absorção da base e condições climáticas do ambiente
durante aplicação;

Garantia
As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e
resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de
responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor
ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.
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