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VOUGACRIL (Isolante Acrílico Incolor)  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Produto à base de uma emulsão baseada em ésteres acrílicos e metacrílicos, utilizado como isolante 

sempre que o estado do substrato o justifique. 
 

INDICAÇÃO 
 

Indicado como primário isolante para paredes interiores e exteriores, pedra, etc, conferindo-lhes 

proteção contra o escurecimento e absorção de humidades. 

Aplicar bastante diluído a fim de facilitar a sua absorção pelo substrato e para evitar que o produto 

vidre sobre a superfície, criando assim problemas de aderência às camadas posteriores de tinta. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Branco leitoso 

 Aspeto - Leitoso ou esbranquiçado 

 Viscosidade - (20 –25)”cF4 

 Secagem: 

o Isento - 1 Hora 

o Seco - 4 Horas 

o Intervalo entre Demãos -8 a 24 Horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/g): 30g/L 

(2010). Este produto contém no máximo 11.00g/L. 
 

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora 

das nossas instalações). 
 

DILUIÇÃO 
 

 Diluir exclusivamente com água até 25%. 
 

APLICAÇÃO 
 

• As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.  

Aplicar o produto com trincha, ou rolo. 
 

RENDIMENTO 
 

Considera-se como valor médio 16 a 18 m²/Lt/Demão. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e 

dos raios solares. 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto não inflamável e não nocivo.                                                               

 Cópia não controlada 
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