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Adicril
BRANCO 

AC000010 Adicril 

Características Aditivo acrílico de base aquosa 
com resina para ser misturado em 
concretos e argamassas 
elaboradas com cimento Portland 
como substituição da água de 
amassamento, resultando em 

materiais com elevadas 
propriedades de flexibilidade, 
adesividade, plasticidade e 

impermeabilidade, aumentando a 
resistência mecânica, resistência 
contra o arracamento e 

cisalhamento. Pode ser aplicado 
em locais sujeitos à variações 
térmicas e vibrações normais, 

como túneis, saunas, piscinas, 
indústrias em geral, garagens e 
fachadas com revestimentos ou 

argamassas em geral. Também é 
indicada para melhorar a 
resistência contra o desbotamento 

de argamassas coloridas como o 
Pastimont Flexível e Pastimont 
Super Aderente. 

Rendimento: 
Variável em função do tipo de 

aplicação. 

Embalagem: 
Bombona plástica com 10 litros (10 

kg). 

Validade: 
Produto válido por 2 anos a partir 
da data de fabricação desde que 

mantido em local seco e arejado. 

Armazenamento: 
Empilhamento máximo de 2 
bombonas. Mantenha fora do calor 

extremo (32ºC), congelamento e 
luz solar direta. Empilhamento 
máximo de 15 sacos. 

Maior resistência mecânica 
Quando misturado em substituição a água de 
amassamento, proporciona maior resistência 
mecânica. 

Mais aderência 
Melhora a aderência das argamassas nos 
substratos, quando misturado em substituição a 
água de amassamento. 

Resistência contra o desbotamento 
Em argamassas coloridas, Adicril é excelente para 
aumentar a resistência contra o desbotamento, 

inclusive de cores intensas, como azul. 

Locais de aplicação 
 Chapisco em qualquer tipo de substrato,

inclusive em espuma de poliestireno (EPS);

 Sobrecolagens (revestimento sobre 
revestimento);

 Execução de pisos de alto desempenho;

 Rejuntamentos;

 Argamassas coloridas para pastilhas;

 Fixação de caiação;

 Argamassas colantes para assentamento

de pisos de azulejos;

 Aumentar a trabalhabilidade do gesso;

 Reparos de pouca espessura em
concretos e alvenarias;

 Fixador de tintas e texturas de base
cimentícia;

Preparo da superfície 
As superfícies devem estar limpas, secas, sem 

danos de congelamento, livres de agentes que 
inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, 
óleos ou outros materiais.  

É necessário remover o material solto ou danificado 

por meio de jateamento abrasivo metálico, não 
metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a 
aplicação do produto em superfícies irregulares. 
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Mistura  Saúde e Segurança 
Agite a embalagem de Adicril, despeje em um 
balde ou masseira a quantidade desejada de 
acordo com a quantidade indicada no boletim 

técnico da argamassa. Em seguida, adicione 
lentamente o pó, misture até obter um material 
homogêneo, pastoso e consistente. 

 

Prepare quantidades para utilização em até 120 
minutos de trabalho em local limpo e protegido do 
sol, vento e chuva. Para mais informações, 

consulte o fabricante da argamassa. 

 Advertência à saúde: 
Produto a base de água. Como 
qualquer produto químico, 

manuseie com cuidado. 
Avisos de segurança: 
É recomendado o uso de um 

respirador contra pó, óculos de 
segurança e luvas protetoras. 
Descarte a roupa contaminada 

imediatamente. 
Primeiros socorros: 
CONTATO COM A PELE: 

Lave com água a área afetada com 
cuidado. 
CONTATO COM OS OLHOS: 

Lave imediatamente com água 
corrente durante 10-15 minutos e 
entre em contato com um médico. 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS: 
Leve a pessoa infectada ao ar livre 
e entre em contato com um médico. 

HIGIENE: Lave as mãos 
imediatamente após o uso. Lave a 
roupa antes de usá-la novamente. 

Derramamento: 
Limpe com um material absorvente 
adequado, como por exemplo, um 

pano de algodão. 
Eliminação do produto:  
A eliminação do produto deve ser 

feita de acordo com as leis locais, 
estaduais e federais. 
Advertência: 

MANTENHA O RECIPIENTE 
FECHADO QUANDO NÃO 
ESTIVER EM USO.  

MANTENHA FORA DO ALCANCE 
DE CRINÇAS. 
Consulte folha de segurança. 

 

Aplicação  
Seguis informações do fabricante da argamassa. quanto a forma de aplicação  

Importante 
Adicril possui odor característico. 
Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e 
luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e 

fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar 

auxílio médico. Em caso de contato com os olhos 
ou pele lavar o local atingido com água corrente e 
procurar um médico imediatamente. 
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ATENÇÃO 
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de 
um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser 
instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, 
responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus 
produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente 
ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos 
decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não 
fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal 
concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL 
RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR 
ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE 
TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações 
e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br. 

 

 


