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DESCRIÇAO

Isolante e altamente elástico, incorpora na sua formula um poliestireno expandido de baixa
granulometria e aditivos específicos para oferecer características isolantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cor: - : Branco
Aspecto: Satinado granulado
Secagem a tacto 1 hora aproximadamente.
Rendimiento: 2 L/m² Impermeabilizante – 5,77 m² ISOLANTE
Doblado a -5ºC: No presenta grietas.
Dobrado a -5ºC: Não apresenta gretas.
Não aplicar com temperaturas extremas e em tempo chuvoso.
APLICAÇÃÓ
Pode ser usado em: Cobertas, telhados, tetos de fibrocimento , chapas galvanizadas zincada, etc.
Divisórias, paredes de chapa zincada, etc.
MODO DE EMPREGO
Remexer até à sua completa homogeneização antes da sua aplicação.
Não usar o produto em lugares onde seja preciso transitar.
Superfície de concreto, fibrocimento, tijolo, etc. Limpar atenciosamente toda a superfície para evitar
problemas de ancoragem do produto. Eliminar-se-á a areia solta, as manchas de gordura, de fungos,
etc. Sobre betão ou cimentos novos deve-se esperar pela sua secagem total (30 dias
aproximadamente).
- Superfícies de ferro e aço. Além de uma limpeza cuidadosa do suporte há de se aplicar primários
adequados tais como: zarcão ou antioxidantes da gama JAFEP.

- Superfícies de metais não férricos. Embora não é precisa uma imprimação prévia, se detetar
signos de oxidação trate com produtos adequados como: wash primer, imprimação fosfatante, etc.
- Superfícies de madeira. Limpar e lixar se for preciso e uma preparação prévia com SELLADORA
SINTÉTICA JAFEP (Seladora Sintética Jafep).

O produto aplicar-se-á com pistola ou broxa para pequenos retoques. A pistola deve ser especifica
para projetados do tipo cortiça, com um passo especial do 6 ou 8. Modelo de pistola homologado no
nosso laboratório: JAFE MP 8 R (Referência 038RV)
APLICAÇÃO COMO IMPERMEABILIZANTE :
(Melhora num 68 %(*) o isolamento térmico do suporte) - 2 L/m² - 6 ,5
APLICAÇÃO COMO ISOLANTE CONFORME O CTE :(Código Técnico Edificação Espanhol)
5,77 L/m² - 18,9 mm
(Teste de laboratório realizados utilizando uma telha cerâmica 8,45 milímetros de espessura.)

GARANTIA
PRODUCTOS JAFEP, s.l. tem depositada a sua total confiança em toda a gama dos seus produtos,
e é nos produtos como o TelAcril, onde está patente o nosso esforço diário em oferecer aos nossos
clientes um produto autenticamente líder no seu campo.
APRESENTAÇÃO
Recipientes plásticos de: 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados
de Segurança.

