
Características físicas:

1,18 ± 0,02 gr / cm³

Fosco.

Utilizar o próprio produto Fibratto diluído em até 15% com água limpa.

Geralmente  4 (quatro) demãos são suficientes.

30 minutos (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

7 dias (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

Mínimo de 4 horas (25 ºC ± 2 ºC e 60 % URA)

Água limpa e sabão para mãos, pele e ferramentas enquanto o produto não tenha secado.

Não inflamável, não propaga fogo, evitando riscos de incêndio.

24 meses

Galão plástico de 3,6 Kg. – Balde plástico de12 Kg. e de 18 Kg.

Veiculo

Componentes
Pesos específico

Consumo teórico

Brilho

Cores

Selador

Tempo de secado ao toque

Tempo para cura total (Máxima dureza)

Risco

Tempo de armazenamento

Embalagens

Numero de demãos

Tempo entre demãos

Solvente de Limpeza e Diluição
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Impermeabilizante

Recubriplast Fibratto
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Descrição:

Usos:

Polímero acrílico em dispersão aquosa.

Dióxido de Titânio, Fios Sintéticos, Cargas Inertes, aditivos e agua

1,5 Kg/m². Quantidade de demãos para trabalho terminado as necessárias até obter o 
rendimento indicado (geralmente quatro) sobre alvenaria, substrato cimentíceo 
regularizado e de acabamento desempenado.
0,75 Kg/m². Quantidade de demãos para trabalho terminado as necessárias até obter o 
rendimento indicado (geralmente quatro) sobre substrato de chapa, fibrocimento, 
madeira, cerâmico ou placas para Dry Wall.

Branco - Concreto - Telha - Aluminio Fosco. Outras cores sob consulta.

Manta Acrilica Impermeabilizante para Superfícies Horizontais 
Base Aquosa - Dispensa o uso de véu estruturador

Impermeabilizante acrílico reforçado com fibras de poliéster, indicado para telhados, lajes e coberturas em geral. Dispensa o uso de 
véu estruturador. Aplicado nas condições recomendadas, após o período de cura, forma uma película monolítica (sem emendas), 
impermeável, autolavável, de elevada aderência, resistente aos raios UV (o que permite que fique exposto ao tempo dispensando 
proteção mecânica). Permite trânsito leve de pessoas e total possibilidade de colocação de outros materiais de acabamento (pisos e 
contrapisos).

Produto formulado para proteger telhados, lajes, coberturas de estacionamento, telhas de amianto e de zinco, alicerces, baldrames, 
varandas, sacadas, box de banheiros, jardineiras, marquises, rufos, calhas, etc. Quando aplicado corretamente impermeabiliza o 
substrato durante vários anos. Adere em alvenaria, cimento, gesso, placas de fibrocimento, Dry Wall e qualquer outro que apresente 
porosidade suficiente para a ancoragem do produto. Não aplicar sobre cerâmicas esmaltadas. 
Caso a área para impermeabilizar seja de alta circulação, recomenda-se colocar proteção mecânica, somente após o produto atingir 
a cura total e definitiva. Disponível nas cores branco, concreto, alumínio fosco, e telha, agregando às suas qualidades de proteção, 
um efeito decorativo. No caso de querer reduzir ou moderar os efeitos de calor da radiação solar nos ambientes interiores, 
recomenda-se a utilização da cor branca. 

Tratamento prévio das superfícies

Sobre alvenaria em geral: As superfícies para impermeabilizar devem estar firmes, sem partes soltas ou ocas, limpas, secas, livres 
de graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. A alvenaria nova deve estar perfeitamente curada, mínimo 30 dias; se 
não puder aguardar esse tempo faça uma lavagem da superfície com uma solução de ácido muriático e água. Preparar a solução 
acondicionando uma quantidade de água em um recipiente e despejando (sempre depois) 10% em volume de ácido muriático. O 
objetivo é diminuir a alcalinidade própria dos materiais de construção. Se houver a presença de mofo, faça uma boa lavagem com 
uma parte de água sanitária em 3 partes de água limpa, em ambos os casos enxaguar com água abundante e deixar secar, não 
devem ficar sobre a superfície os resíduos de produtos utilizados na limpeza. É importante que as superfícies não retenham água 
proveniente de infiltrações ou vazamentos já que isso poderá produzir a formação de bolhas e o desprendimento do produto. Para a 
execução dos trabalhos prévios com ácido muriático ou água sanitária utilize EPI – Equipamento de Proteção Individual para o corpo, 
mãos, olhos e nariz. Sempre que possível é recomendável fazer a limpeza com jato d'água e deixar secar bem as superfícies.

Sobre superficies que já foram anteriormente impermeabilizadas: Sempre verifique previamente que as superfícies que deseja 
impermeabilizar não contenham restos de impermeabilizantes, desmoldantes ou propriedades impermeáveis que possam provocar 
problemas de ancoragem do produto; uma maneira simples é molhar o substrato jogando pequenas quantidades de água limpa e 
observar o comportamento na superfície; se a água é absorvida tudo bem, no entanto se ela é repelida na forma de gotas que ficam 
soltas no substrato, não é recomendada à aplicação do produto já que a ancoragem do mesmo ficará comprometida. Repita está 
operação em diferentes pontos para obter uma conclusão válida. Nesta situação sempre é recomendável fazer a limpeza com ácido 
muriático nas proporções e forma já explicadas, lavar com jato d'água e deixar secar bem as superfícies, para poder aplicar o produto 
para impermeabilizar. Rachaduras, trincas e juntas de dilatação devem ser previamente tratadas, ou preenchidas com Recubriplast 
Frestas & Juntas. Quando existirem bolhas ou desprendimentos parciais, eliminar as zonas afetadas com ajuda de um estilete, 
deixando apenas o que está firmemente aderido.
Antes de colocar piso ou qualquer outra proteção mecânica do produto, aguardar, no mínimo, 7 dias (25ºC + ou - 2ºC e 60 % Umidade 
Relativa do Ar), respeitando o tempo para cura total até o produto atingir a máxima dureza.



Recomendações:
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Impermeabilizante

Recubriplast Fibratto

Faça um correto planejamento do serviço de impermeabilização, que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles 
necessários para a cura total do produto aplicado;

Em alvenaria nova dedique especial atenção na retirada de possível existência de nata cimentícia, antes de começar o serviço 
de impermeabilização, já que o desplacamento da mesma poderá danificar o tratamento impermeabilizante;

Não trabalhe sobre superfícies muito quentes, evitando as horas próximas do meio-dia ou dias com temperaturas inferiores 
aos 5º C. 

Não execute serviços nos ambientes externos quando existir probabilidade de chuva no período de 24 horas;

Após cada chuva deixe secar muito bem as superfícies para dar continuidade ao serviço de impermeabilização;

Antes da aplicação, homogeneizar convenientemente o produto utilizando uma espátula plana com movimentos circulares 
ascendentes e descendentes até completa mistura do conteúdo da embalagem. Este é um passo muito  importante, mas que  
demora alguns minutos quando feito manualmente;

Na hora de calcular a quantidade do material necessário para realizar o serviço sempre considere o perfil e estado da superfície;

Caso vá finalizar o acabamento com uma proteção mecânica (colocação de piso ou revestimento), realizar o teste de 
estanqueidade, uma vez atingido o tempo de cura total do produto, ou seja, 7 dias (a 25ºC + ou - 2 ºC e 60 % Umidade Relativa 
do Ar);

O produto não deve ser aplicado sobre superfícies extremadamente lisas do tipo cimento queimado, ardósia tratada fora do seu 
estado natural, azulejos, cerâmicas esmaltadas, vidros ou qualquer outro material de estrutura não porosa que comprometa a 
aderência;

Caso haja dúvidas ligue para o SAC (Serviço de Assistência ao Cliente e Consumidor) - Telefone Fax (0XX 21) 3346 – 0211. 

Tipo de produto: não inflamável

Precações de segurança:

Meio ambiente:

Importante:

Aplicação:

Sobre alvenaria: 
Misturar bem, utilizando espátula plana, com movimentos circulares ascendentes e descendentes até completa homogeneização. 
No caso de existirem trincas ou juntas de dilatação preencher as mesmas com Recubriplast Frestas & Juntas logo após a primeira 
demão com uma diluição de 15% de água limpa. As demãos restantes devem ser aplicadas com 15% de diluição do produto. 
Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas entre demãos. 
Aplicar as demãos necessárias (geralmente quatro demãos) para obter o rendimento e o desempenho indicado.
Durante a aplicação e secagem a temperatura ambiente tem que estar acima de 5 ºC, evitando trabalhar sob superfícies muito 
quentes ou úmidas. O produto atinge sua máxima resistência após 7 dias da aplicação nas seguintes condições (25 ºC ± 2 ºC e 60 % 
URA).
Recubriplast Fibratto pode ser aplicado com pincel, rolo de lã curta ou trincha.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
Evitar inalação prolongada;
Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI)
No caso de ingestão, não provocar vômito. Beber água em abundancia e agendar consulta médica
No caso de contatos:
       Com olhos: lavar com água limpa em abundância, manter a pálpebras abertas e efetuar exame oftalmológico.
       Com a pele: lavar com água limpa e sabão neutro.

Evitar o despejo de produto em cursos d' água;
Em caso de derramamento em solo, recolher o produto utilizando produtos absorventes como terra, areia e serragem;
Proceder a eliminação de resíduos de forma controlada e de acordo com a legislação federal e estadual vigentes.

Caso após a leitura completa da Ficha Técnica, ainda surjam dúvidas ou consultas, entre em contato com o nosso SAC 
pelo telefone (0XX 21) 3346-0211 ou através do correio eletrônico: 
comercial@sinteplast.com.br 
Internet: www.sinteplast.com.br

Secagem:
Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: Mínimo de 04 horas
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