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F I C H A  T É C N I C A

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

SEP-020 Balde 20kg Branco

SEP-050 Barrica 50kg Branco

SELAPAR

  DESCRIÇÃO 

Selante e impermeabilizante neutro sem solventes, 
desenvolvido para ser aplicado em alvenaria externa ou 
interna, repelindo a umidade e impedindo a absorção de 
líquidos. Aceita texturas e massas.

  APLICAÇÃO 

É indicado para alvenaria externa ou interna. Indicado 
também para superfícies que posteriormente serão 
pintadas, criando uma película protetora que dificulta a 
penetração de líquidos e preparando a superfície para um 
melhor rendimento na aplicação de tintas, fixando por mais 
tempo.

  CARACTERÍSTICAS 

Resistente a intempéries e raios UV.
Cor: Branco.
Cura inicial: 20 minutos.
Cura total: 12 horas.
Resistência a temperatura: +5ºC a +80ºC.
Solventes: Água antes de secar.
Toxidade: Nula.
Rendimento por kg: 4m2 (dependendo da superfície).
Rendimento linear: 108g cobre 5m x 100mm de largura
Validade: Indeterminada.

Barrica 50kg

  INSTRUÇÕES PARA USO 

1) Agite antes de usar.
1) Aplique com um rolo ou pincel sobre a área a ser pintada 
apenas uma demão.
2) Procure espalhar uniformemente sem deixar buracos.
3) Aguarde até secar ou aplique a tinta normalmente. Não é 
necessário aplicar a segunda demão se a tinta tiver uma boa 
cobertura.
4) Após a aplicação da tinta definitiva, percebe-se que demora 
mais tempo para secar que o normal, isso porque o Selapar 
não permite que a tinta seja absorvida pela alvenaria.

  PRECAUÇÕES 

•Usar óculos de proteção para evitar respingos nos olhos.
•Em caso de contato com os olhos, lavar por 10 minutos com 
água corrente em abundância.
•Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

  COMPOSIÇÃO 

Resinas acrílicas, aditivos e antifungos.

Balde 20kg


