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FICHA DE PRODUTO

Ciplak® MANTACRIL FAST
Membrana líquida impermeabilizante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É uma membrana líquida de impermeabilização de se-
cagem rápida, com alto teor de sólidos e aditivos es-
peciais. Ideal para lajes expostas sem trânsito, forma 
uma membrana Impermeabilizante que contribui para 
a agilidade do trabalho.

USOS
É recomendado para

parede de impermeabilização▪
telhados    ▪
muros    ▪
cúpulas     ▪
calha     ▪
laje expostas - SEM TRÂNSITO,     ▪
Telhas de Fibrocimento,▪
Chapas metálicas e galvanizadas.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Aplicação fácil;▪
Pronto para o uso;▪
Alta elasticidade;▪
Seca em 2 horas *;▪
Ideal para lajes expostas * *;  ▪
Pode ser pigmentado para ser usado como pintura;▪
Aceita assentamento cerâmico;▪
Pode ser aplicado sobre chapas ou telhas de fibroci-
mento;

▪

Pode ser aplicado sobre chapas ou telhas metálicas;▪
 
      * A uma temperatura de 25 ° C e 50% de umidade 
relativa.    
      * * Não transitáveis.

CERTIFICADOS / NORMAS
Atende a norma ABNT - NBR 13321

DADOS DO PRODUTO

Base química Resinas acrílicas e aditivos

Embalagem Galões 3,6 kg
Balde 12 kg
Bandejas com 4 galões
Em um palete - 36 bandejas com 4 galões (144 galões) ou 48 baldes

Cor Cor Branca
Permite pigmentação utilizando:
Para baldes de 12 kg: 5 bisnagas de 50 ml
Para galões de 3,6 kg: de 1  bisnaga de 50 ml

Prazo de validade 24 meses da data de fabricação

Condições de estocagem Estoque na embalagem original, em local coberto e seco, protegido do sol.

Densidade 1,320 – 1,370g/cm³

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
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Consumption / Yield / Dosage (PRINT 
single line)

Consumo de 1,2 kg a 1,5 kg/m2
Podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.
Camadas adicionais de 400 g a 500 g/m2/demão.

Tempo de Secagem Secagem em até duas horas. Em temperaturas de 25° C e 50% de Umidade 
relativa do ar.
Em condições adversas a esta, o tempo de secagem pode sofrer altera-
ções.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Ciplak® MANTACRIL FAST aceita a colocação de reves-
timento cerâmico diretamente no produto.
A Sika recomenda o uso de argamassa adesiva tipo AC 
II - PortoKoll Multiuso 3 em 1 - AC II / SikaCeram 200 - 
AC II / Quartzobras Cola 175 Flexivel / Ligamax Gold 
Aditivada.
Argamassa adesiva AC III.
Proteger a aplicação da chuva por pelo menos 8 horas 
após a aplicação da última demão do produto.

EQUIPMENT

Aplicação atráves de rolo, pincel ou trincha.

PREPARAÇÃO DA BASE

Fazer a preparação da base, limpeza e ou lixamento, 
removendo a sujeira encrustada, nata de concreto e 
contaminações.
Se necessário regularize com argamassa de cimento e 
areia - 1:3 em volume, sem cal e aditiva com adesivo 
BIANCOLA, usando uma desempenadeira na regulari-
zação. Não queime (alise);

Deixe a superfície nivelada, com caimentos de no mí-
nimo  2 % em direção aos ralos;

▪

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;▪
Em caso de nichos, buracos, bicheiras, falhas na con-
cretagem, fissuras ou trincas, faça os devidos reparos 
e colmatação.

▪

Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, 
desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anterio-
res e sem partes soltas;

▪

A regularização deve ser curada por no mínimo 7 di-
as.

▪

Verifique sempre o nível de umidade da base.▪

MISTURA

Utilizar misturadores mecânicos para homogeneizar o 
produto antes da aplicação.

APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO
Agite ou misture antes de usar, para homogeneizar o 
produto;

1. 

Utilize rolo de lã de carneiro, trincha larga, pincel, 
broxa, vassoura de pelo ou air less para aplicação do 
produto.

2. 

Dilua a primeira demão de 3 partes de Ciplak® MAN-
TACRIL FAST para 1 parte de água limpa. Para as pró-
ximas demãos não é necessário diluir o produto;

3. 

Após a primeira demão, reforçe a impermeabilização 
intercalando a TELA DE REFORÇO com 10 cm de so-
breposição nas emendas. A tela deve ser toda reco-

4. 

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

5. 

Misture o produto durante a aplicação para deixa-lo 
por igual;

6. 

Proteja o local contra chuva durante as aplicações 
até a cura.

7. 

Para pigmentação do Ciplak® MANTACRIL FAST, utili-
ze corantes líquidos a base d'água. Porporção: para o 
balde de 12 kg - máxnimo de 250 ml de corante.

8. 

Para aplicação com sistema de Air Less (spray elétri-
co), utilizar a vazão de 5l/minuto, pressão de fluido 
de 3000psi e bisos de pulverização de 0,025" a 
0,031".

9. 

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser utilizado em locais sujei-
tos à pressão hodrostática negativa.

▪

O produto não tem resistência quanto à chuva de 
granizo;

▪

Não indicado para áreas de trânsito;▪
Guardar o produto em local coberto, seco e arejado 
e longe de fontes de calor;

▪

Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite 
as indicações de empilhamento da mesma;

▪

Não reutilizar a embalagem vazia;▪
Não deve ser utilizada em locais com água empoça-
da; piscinas; reservatórios.

▪

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.

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.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
O produto é atoxico durenate a aplicação e após a 
cura;

▪

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção se-
mifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para aplicação do 
porduto;

▪

Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consu-

▪

Ficha de Produto
Ciplak® MANTACRIL FAST
Agosto 2020, Versão 01.03
020915109000000016

2 / 3



mo;
Em contato com a apele e olhos, lave-os com pagua 
em abundância. Se ingerido não porvoque vômito e 
procure auxílio médico lebando a embalagem;

▪

Emergência ligre: PROQUÍMICA - 0800 118270▪

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Ciplak 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).

Ciplak Impermeabilizantes
Rodovia Juliano Lorenzetti
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon
CEP-06276000
Lençóis Paulista
SP
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