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FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: STOP TRINCAS E VEDAÇÕES.

DESCRIÇÃO:  produto  a  base  de  polímeros,  ativos  e  sais  solúveis.  Massa
hidrofulgada com ação impermeabilizante de alto índice de elasticidade, aderência e
flexibilidade, podendo ser usada em tratamento de trincas e vedações em argamassa,
revestimento, alvenarias, sistema steel frame, drywall, gesso e sistema clênio, ligthwall
e  esquadrias  (janelas  e  calhas).  Produto  elastomérico  com  alto  coeficiente  de
elasticidade e aderência. 

Fino acabamento, baixa retração e pronta para uso.  

Disponível na cor branca e na cor concreto, com acabamento fosco.

CARACTERISTICAS TÉCNICA DO PRODUTO:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: polímeros aditivos e sais solúveis.

DENSIDADE APÓS SECAGEM: não aplicável 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: não aplicável 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: não aplicável 

NORMATIZAÇÃO: Não Aplicável. 

PREPARO:

Pronto para uso.

As condições climáticas indicadas para uso são temperaturas entre +10C à +50C e
umidade relativa do ar entre 50% e 80%. Nessas condições a secagem do material
será em torno de 24hs;

Verifique se a base não tem desvios superiores aos exigidos pela norma técnica: NBR
13.749;

Certifique-se de que a base esteja firme, limpa e seca.



IDEA SEIXAS JUNIOR – EIRELLI – ME
CNPJ: 09.085.540/0001-90

Rod. PE 630, nº 100 - KM 03, Trindade - PE – CEP: 56.250-000 – Fone: (87) 3870-1439

Obs:  A  presença  de  pó,  óleo,  tinta  ou  outros  resíduos  podem  comprometer  boa
aderência.

APLICAÇÃO:

Este produto já vem pronto para uso, preparar a superfície deixar limpa e isenta de
graxa,  pó  e  óleo.  Abrir  a  fissura,  com  auxílio  de  uma  espátula.Aplicar  o  produto
preenchendo a fissura, depois colocar a fita álcali resistente 5mm e por final o stop
trinca e vedações,  se a fissura for  maior  do que 5mm recomenda-se aguardar  24
horas antes do acabamento final para a pintura.

PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE:

1 kg do Stop Trincas e Vedações rende 10 metros em fissuras 1x1 cm.

EMBALAGEM: embalagem em balde com500 gr 3.6 kg e 16 kg

MANUSEIO:

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de inalação do produto ou contato com os olhos, lave o rosto com água
corrente e procure o médico imediatamente.

Em recinto fechado, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o produto, em sua embalagem original fechada, sobre estrado de madeira
em local seco e arejado com altura máxima de três baldes.
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VALIDADE: 12 meses após a data de fabricação – Para balde lacrado e armazenado
conforme indicação do fabricante. Após aberto uso imediato.

Químico Responsável Ismael Seixas.

CRQ-PE: 1.202.482


