
resInAs e AdItIvos

mAntACrIl fAst
É uma manta líquida impermeabilizante de secagem rápida, com alto teor de sólidos, 
plastifi cante e aditivos especiais. Ideal para lajes expostas sem trânsito, forma uma membrana 
impermeabilizante que contribui para a agilidade da obra.

24 meses a partir da 
data de fabricação

Galão 3,6kg
Balde 12kg

36 bandejas com 4 galões (144 galões)
48 baldes

onde APlICAr

É recomendado para impermeabilização de parede, muro, abóbada, marquise, calha e laje sem trânsito, 
telha de fi brocimento, galvanizada e cerâmica. 

vAntAgens

Fácil aplicação;
Seca em duas horas*;
Ideal para lajes expostas**;
Mais conforto térmico;
Evita o descascamento de paredes e pode ser pigmentado para ser usado como tinta.

CArACterÍstICAs

função Impermeabilizante
Composição e aspecto Resinas acrílicas e aditivos
Coloração Branco
massa específica  1,320 – 1,370g/cm³
Consumo estimado 1Kg a 2,5Kg/m² / 400g a 600g/m²/demão, podendo variar conforme 
 a qualidade e a porosidade da superfície (para consumo por área 
 verifi car Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
Intervalo entre demãos /  Mínimo de 2 horas entre demãos / 24 horas para tempo de cura 
Cura total (25°C, 50% ur) total dependendo do clima
normas que atende ABNT – NBR 13321

AtenÇÃo: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.
*Em temperatura de 25°C e 50% de Umidade Relativa do ar.  **Sem trânsito.
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modo de PrePAro dA suPerfÍCIe

Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e 
aditivada com adesivo BIAnColA®, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
Deixe-a nivelada com caimento de no mínimo 2% em direção aos ralos;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras ou trincas faça os devidos reparos;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes 
anteriores e sem partes soltas;
A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

modo de PrePAro do Produto

Não aplicar o produto com tempo chuvoso;
Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;
Não aquecer;
Respeitar o tempo de secagem entre as demãos e o tempo de cura total.

1. Agite ou misture antes de usar 
para homogeneizar o produto; 

2. Utilize rolo de lã de carneiro, 
trincha larga, pincel, broxa, vassoura 
de pelo ou airless para a aplicação 
do produto;

3. Dilua a primeira demão 
na proporção de 3 partes de 
mAntACrIl fAst para 1 parte de 
água. Para as próximas demãos não 
é necessário diluir o produto;

4. Após a primeira demão, reforce 
a impermeabilização intercalando 

a tela de reforço com 10cm de 
sobreposição nas emendas. A tela 
deve ser toda recoberta com as 
próximas demãos; 

5. Aplique o produto em demãos 
cruzadas até alcançar o consumo 
mínimo recomendado. Respeite 
o intervalo de secagem entre as 
demãos;

6. Misture o produto durante as 
aplicações para deixá-lo por igual; 

7. Proteja o local contra chuva 
durante as aplicações e a cura.

InstruÇÕes de uso

Pigmentação: para pigmentar o mAntACrIl fAst, utilize corantes líquidos base água. Balde 18kg - máx. 250ml de corante. 

Airless (spray elétrico): para utilizar airless (spray elétrico) a vazão deve ser de 5L/min, pressão de fl uído de 3000psi e bicos 
de pulverização de 0,025” a 0,031”.
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restrIÇÕes
O produto não tem resistência quanto à ação de 
chuvas de granizo;
Não é indicado para áreas de tráfego;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às 
indicações de empilhamento da mesma;
Não reutilizar a embalagem vazia;
Não deve ser utilizado em locais com água empoçada 
como piscinas, reservatórios e etc.

segurAnÇA
O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em 
abundância, se ingerido não provoque vômito e procure 
auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br


