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1. APRESENTAÇÃO  
MASTICRYL é um mástique de um componente, de utilização universal, composto por uma dispersão 
acrílica reforçada com uma emulsão de silicone. Possui forte aderência e boa elasticidade. 

2. VANTAGENS  
• Elástico mesmo depois de seco. 
• Pode ser utilizado em todas as superfícies porosas como tijolos, betão, madeiras, etc. 
• Fácil de aplicar e limpar. 
• Resiste à água após a secagem. 
• Resiste às diferentes condições climáticas como chuva, neve e sol. 
• Não contém solventes. 
• Inodoro. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
• Mástique para juntas com movimento médio e reduzido. 
• Concebido para diferentes materiais de construção (madeira, betão, tijolo e outros). 
• Reparação de fissuras em tetos e paredes. 
• Criação de juntas em janelas, paredes e portas. 

4. MODO DE EMPREGO 
Recomendações de aplicação: em conformidade com o DTU 59-1 
 
Preparação do suporte: 
Os suportes devem estar limpos, isentos de pó e gorduras (utilizando os produtos adequados da gama) 
e isentos de partes friáveis.  
Eliminar os mástiques antigos e os fundos de junta. 
Cobrir previamente os suportes com uma solução de MASTICRYL  diluída em 4 a 5 vezes o seu volume 
de água. 
 
Até que as juntas fiquem endurecidas a 90%, o movimento máximo tolerado é de 5%. 
Largura das juntas: mínimo de 5 mm e máximo de 25 mm. 
A profundidade da junta relativamente à largura deve estar dentro da relação prof. /larg. de 1 a 2. 
Imediatamente após a aplicação, o MASTICRYL  deve ser alisado com uma esponja muito ligeiramente 
humedecida, ou com o dedo. 
O excesso de mástique pode ser eliminado com um pano seco. 
Deixar a junta fresca secar durante pelo menos 2 horas. 
O mástique seco pode ser eliminado mecanicamente. 
 
 

Aplicação: 

Ferramentas de aplicação : Pistola Pro de 600 ml (código 5670)  

Temperatura de aplicação : +5 °C a +40 °C 

Limpeza das ferramentas e 
dos suportes : DORTHZ TOALHETES BRANCOS ou CINZENTOS (em superfície não 

porosa) 
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5. CARACTERÍSTICAS 
Aspeto no recipiente : Pastoso branco 

Massa volúmica : 1,60 ±0,05 g.cm-3 

Temperatura de trabalho : -10 °C a +80 °C 

Alongamento até à rutura (DIN 53504) : >300 % 

Dureza Shore A (após 7 dias) : 40-70 

Conservação : 15 meses na embalagem original fechada 
(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 
 

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 
• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr. 
• Para a limpeza das superfícies porosas, aguardar até à secagem e limpar por meios mecânicos. 
• Recomenda-se a realização prévia de um ensaio em caso de suportes não habituais, com vista a determinar a 

necessidade de utilizar um primário. 
• Não expor a junta à água durante as 5 horas seguintes à colocação.  
• Não utilizar em locais muito expostos á água ou às intempéries.  
• Não utilizar com PE, PP, Teflon® e materiais betuminosos.  
• Proteger da chuva durante a secagem. 
• Não aplicar em caso de contacto prolongado com água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao 
nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a 
presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos 
dados técnicos.  

Produto destinado exclusivamente a uso profissional . 


