USI Projecryl
Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e
externas, dispensando pinturas posteriores.

CARACTERÍSTICAS
Produto desenvolvido à base de minerais classificados, emulsão acrílica,
pigmentos inorgânicos e aditivos hidrorepelente, proporcionando uma
grande capacidade de cobertura, que possibilita uma infinidade de
acabamentos.
CARACTERÍSTICAS - LINHA LITORAL
Argamassa decorativa resistente as intempéries remanescentes da linha
tradicional como sol, chuva, raios Uvs e carregadas com aditivos que suportão
tambem maresia e umidade relativa do ar, evitando a proliferação de fungos
e algas em ambientes úmidos.
COR
Vide Catalogo.
Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos
que seja feito somente para detalhes em fachadas.
Cores especiais poderam ser desenvolvidas sob consulta.
PREPARO
De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95.
Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira,
manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.
Reboco novo esperar tempo de cura de 28 dias.
Aplicar o PROJECRYL sobre paredes de alvenaria com emboço ou reboco e
concreto. No caso de reboco novo e fraco, caiação, fibro-cimento, gesso e
pinturas antigas, utilizar selador para fixação.
Em imperfeições profundas regularizar previamente com argamassa
apropriada.
LINHA LITORAL - PREPARO DA SUPERFÍCIE
Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a
lavagem aplicar sanitizante para total higienização com jateamento
aspersão, pincel ou brocha sobre toda a superfície. Deixar agir e secar em
média 24hs.
APLICAÇÃO
Aplicar USI Selador Acrílico com rolo de lã e aguardar a secagem num
de 3 horas.
Com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso)
aplicar uma fina camada de PROJECRYL com aproximadamente 1 mm de
espessura. Em seguida projetar o produto, com o auxílio de um compressor
de ar.
Aguardar o tempo para atingir o ponto, e com uma desempenadeira de
PVC alisar com suavidade a superfície do revestimento.
Tomar o cuidado necessário para conservar as saliências alastradas sobre a
massa desempenada, conseguindo o efeito de "rendas" na superfície.
Para riscar e dividir com aparência de pedras, usar ferro redondo de 5 mm
de diâmetro, dobrado em forma de gancho.
Colocar uma régua, usando - a como guia no ponto desejado para executar
o risco, comprimindo e alisando o material com a curva do ferro, até
conseguir o acabamento desejado.
O material tem tempo de secagem ao toque entre 2 e 4 horas e 7 dias para
cura total.
CONSUMO
Aproximadamente 2,5 kg/m 2 a 3,5 kg/m2, dependendo da aplicação.
EMBALAGEM
Barrica em Kraft com

VALIDADE / ESTOCAGEM
A validade do produto será contada a partir da data de fabricação, desde
que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e
arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C, conforme prazos abaixo:
Barrica em Kraft: 12 meses
Empilhamento máximo:
Barricas: 3 unidades
IMPORTANTE
Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso,
recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.
Com incidência de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação do material,
pois a intempérie poderá causar manchas, se a pega inicial não estiver
consolidada.
Utilizar USI Invecchiato Coloratto sobre o PROJECRYL , para um
acabamento de efeitos envelhecidos.
Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a
impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura
afeta a qualidade final do produto.
Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter
orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento
decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de
algas para que não ocorra o desplacamento do revestimento.
A USI ARGAMASSAS reserva-se ao direito de dispensar qualquer garantia
se não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle
das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se a
qualidade do material em teste de laboratório.
O PROJECRYL já vem pronto para uso.
CUIDADOS
Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na
junção entre piso e parede.
Não é recomendado à utilização do produto sobre superfícies
impermeabilizadas.
Recomenda -se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha.
Não reutilizar a embalagem após o uso. Manter a embalagem fechada e
fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de
contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e
procurar um médico imediatamente.

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL
DESEMPENHO COMFORME NORMA ABNT NBR 13281:2005
Método de
Ensaio
Resultado
Classificação
Ensaio
Resistência
potencial de
A4
ABNT NBR 15258
1,1 MPa
aderência à
tração
OUTRAS PROPRIEDADES

60 min.
0,2

Permeabilidade por Coluna D’água (cm³)
120 min.
180 min.
0,3
0,4

25 ou. 50 kg
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240 min.
0,5

