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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

BAUCRYL VEDAFRISO
EMULSÃO ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E FRISOS EM FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BAUCRYL VEDAFRISO é uma emulsão de polímero acrí-
lico elastomérico com cargas minerais e aditivos, mo-
nocomponente formando uma membrana impermeá-
vel, que suporta as fissurações naturais de retração de 
emboços e rebocos em fachadas.

USOS
BAUCRYL VEDAFRISO é um impermeabilizante para:
Juntas e frisos de fachadas com acabamento em re-
vestimento cerâmico ou porcelanatos, pintura, textura 
sintética ou textura mineral.
No requadro e arremates da base para receber esqua-
drias.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Maior durabilidade com resistência aos raios UV*▪
Membrana moldada no local conferindo maior pro-
teção aos pontos críticos como frisos e requadros;

▪

Membrana de baixa espessura evitando ressaltos 
nos acabamentos (texturas, pinturas, etc);

▪

Embalagem ergonômica possibilitando trabalhos 
com balancins ou cadeirinha suspensa.

▪

Alta produtividae na execução, devido à secagem ul-
trarápida (~10 minutos),

▪

Elevado poder de alongamento (superior a 360%) 
possibilitando o uso no tratamento de fissuras de re-
tração.

▪

Compatibilidade com selantes da linha Sikaflex.▪
*Acabamento final deve ser executado em no máximo 
20 dias com a superficie limpa.

DADOS DO PRODUTO

Base química Emulsão de polímero acrílico elastomérico com cargas minerais

Embalagem Balde 12 kg

Prazo de validade 12 meses a partir da data de produção

Condições de estocagem Estocar em embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e 
+35°C. Protegindo da luz direta do sol e do gelo.

Densidade 1,35 a 1,45 g/m3

Viscosidade 5.500 e 7.500 cps

Valor do pH 9,5 e 10,5

Tempo de espera / Pintura Executar o acabamento (selante, pintura ou textura) em no máximo 20 di-
as.

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 

de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Este produto não suporta pressão negativa;
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Não aplique em dias chuvosos ou sobre umidade
O material não suporta abrasão.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

PREPARAÇÃO DA BASE

O substrato deverá estar estruturalmente são, livre de 
quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, 
óleos, graxas e etc. 
Certifique-se que a base está seca e com resistência 
superficial adequada 
Não aplique o produto quando houver previsão de 
chuva. 
Para locais com aplicação de tintas e textura diferen-
tes do recomendado, realizar teste prévio e/ou con-
sultar o nosso departamento técnico.

APLICAÇÃO

O BAUCRYL VEDAFRISO é pronto para uso bastando 
apenas realizar uma mistura mecânica por alguns mi-
nutos.
FRISOS DE FACHADA
Com a base já preparada, aplique o BAUCRYL VEDA-
FRISO em duas demãos com intervalo mínimo de 5 a 
10 minutos entre demãos. cobrindo completamente o 
friso e deixando cerca de 10 cm nas faces externas das 
bordas.
REQUADRO DE ESQUADRIAS
Com a base já preparada, aplique o BAUCRYL VEDA-
FRISO em duas demãos na requadração das esquadri-
as das janelas para evitar a infiltração de água em fis-
suras geralmente apresentadas a 45° na vergas e con-
travergas, em intervalo mínimo de 5 a 10 minutos en-
tre demãos.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com
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