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USI Rollecryl

 

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

CARACTERÍSTICAS         

Argamassa decorativa à base de quartzo, resina acrílica, cal, cargas 
minerais inertes, microbiocidas, aditivo hidrorepelente e água. Sua 
formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade, 
acabamento arredondado, resistência à abrasão, ótima aderência e fáci l 
aplicação. 
Indicado para texturar paredes de alvenaria com emboço ou reboco e 
concreto em área internas e externas. 
Ideal para locais públicos com grande fluxo de pessoas permitindo um 
acabamento fino, liso e arredondado, impedindo o arranhar da pele. 

CARACTERÍSTICAS - LINHA LITORAL  

Argamassa decorativa resistente a intempéries tais como: sol, chuva, 
maresia e umidade relativa do ar. Possui em sua formulação aditivos que 
evitam aparecimento de fungos e algas em ambientes úmidos.  
 

COR 

 Vide Catálogo.  

Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos 
que seja feito somente para detalhes em fachadas. (faixas  e molduras de até 
1 m²).  
Pequenas variações de tonalidades do USI ROLLECRYL ECÔNICO  em relação ao 
USI SELADOR ACRÍLICO, podem ocorrer em virtude de tratar -se de produtos 
de bases e formulações diferentes,n ão interferindo porem no acabamento
final. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE  

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.  
Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a 
impermeabilização da área afetada, devendo aguardar o tempo de cura 
indicado pelo fabricante. 
Aplicar  ROLLECRYL ECÔNOMICO sobre paredes de alvenaria com emboço ou 
reboco e concreto escovado.  
Sobre reboco esperar tempo de cura de 28 dias. Sobre reboco novo 
esperar a secagem de aproximadamente 10 dias. Em caso de imperfeições na 
superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.  

PREPARO DA SUPERFÍCIE - LINHA LITORAL  

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 
período de 3 horas. 
Em seguida aplicar com rolo cabelo de anjo camada uniforme de USI ROLLE- 
CRYLL OU ROLLECRYL ECONÔMICO.. 
Nas emendas, colar fita adesiva delimitando a aplicação. Antes de secar 
retirar a fita.  
No reinício do trabalho, proteger a aplicação já existente, ou seja, aplicar fita 
adesiva sobre o USI ROLLECRYL   seco, pois não deve haver            sobreposição
dos materiais.  
O material tem tempo de secagem em torno de 20 min. ao toque e 7 dias 
para cura total. 

CONSUMO 

Aproximadamente 1,2 kg/m2 a 3,0 kg/m2.  Variando em função do relevo 
do substrato e da espessura do material aplicado.  
 

 
 
 

EMBALAGEM 

Barrica em kraft com 50 kg. 
 

VALIDADE / ESTOCAGEM 

Produto valido por 12 meses. A validade do p roduto 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. 
Empilhamento máximo:  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.  
A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 ° C e 35° 
C e umidade do ar inferior a 90%. 
O ROLLECRYL ECONÔMICO  já vem pronto para uso, porém, se for necessário, 
diluir 5  % de água limpa para cada barrica de 50 kg, exercendo 
movimentos circulares para que a mistura se torne homogênea, é preciso 
repetir os mesmos procedimentos para cada barrica 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.   

IMPORTANTE - LINHA LITORAL  

Quando realizado o preparo da superfície adequadamente, controla 
efetivamente a proliferação indesejada da população microbiana, evitando 
os prejuízos causados pelo aumento descontrolado no número de 
microorganismos prejudiciais que causam deteriorização do revest imento 
decorativo. 
 
A USI MASSA se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando 
não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das 
condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à 
qualidade do material em teste de laboratório.  

CUIDADOS 

Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na 
junção entre piso e parede. 
Conservar a embalagem fechada e fora  do alcance de crianças e animais. 
Não incinerar ou reutilizar a embalagem.  
Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e 
luvas, mantendo o ambiente ventilado. 
Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundâ ncia. 
Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou 
ingestão procure auxílio médico. 

ATENÇÃO  

Os produtos preservarão suas características desde que armazenados 
corretamente e seguidas às instruções de uso, contidas na embalagem. O 
perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da 
USI MASSA , tais como preparo correto das superfícies, condições 
climáticas, técnicas de aplicação entre outros. 
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