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SELANTE ACRÍLICO SILICONADO BASE ÁGUA  

REISCRYL®                                             _ 
 

REISCRYL® é selante de vedação acrílico siliconado 
de alto desempenho, com proteção ultravioleta que 
SELA - COLA - UNE - VEDA vários detalhes que 
necessitem de um selante a base de água. Quando 
em contato com a umidade do ar se transforma em 
uma junta plastoelástica. 
 
REISCRYL® Tem como principal característica, 
coloração branca permanente e alongamento de 
300%. Pode ser fabricado por diversas cores.  
 
SEGMENTO DE USO 
REISCRYL® é utilizado como selante de juntas de 
pequena dilatação (10-15%) entre: junta em torno de 
portas e janelas, junta de forros: de madeira, gesso 
acartonado e placa cimentícia, peitoris e bordas, 
isopor, esquadrias de madeira, colagem de ladrilhos, 
correção de trincas de parede, fixação de rodapés, 
guarnições e acabamento em móveis planejados. 
 
Obs.: As Juntas a serem calafetadas deverão ter 
largura máxima de 30 mm. 
 
APLICAÇÃO 
Para uma boa aderência e resultado satisfatório, a 
superfície a ser aplicada REISCRYL® deve estar 
limpa, livre de poeira, contaminantes e sujeiras 
(graxas, óleo).  
REISCRYL® aceita pintura após sua cura, pode ser 
usado em área interna e externa.  
 
Limitações de Aplicação: REISCRYL® não deve ser 
aplicado em superfícies congeladas ou com água. 
 
VANTAGENS 
• Fácil manuseio; 
• Flexível; 
• Base de água; 
• Inodoro; 
• Aceita pintura base água; 
• Excelente aderência; 
• Resistente a intempéries e raios UV; 
• Não inflamável; 
• Produto ecológico – linha verde; 
• Não emite gases voláteis VOC. 
 
 

           CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 

 
 
 
                          PPROPRIEDADES FÍSICAS 

 
 
 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Em contato com a pele ou olhos, lavar com bastante 
água durante, pelo menos, 15 minutos.  
Mantenha fora do alcance das crianças e animais. 
 
ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local seco e arejado, em temperatura 
inferior a 25°C, na embalagem original lacrada.  
 
GARANTIA 
A Reis e Reis garante a qualidade e isenção de defeitos 
de fabricação, desde que o produto seja corretamente 
aplicado, respeitando as condições desta Ficha Técnica.  

 
 
 
VALIDADE: 24 meses, na embalagem lacrada. 
 
  
 

Composição Química Acrílico siliconado 

Estado físico Pasta Tixotrópica 

Embalagem Cartucho 425g 

Cores Branca e cores 

Consumo – 1 cartucho 3m junta 1x1cm  

Resistência Água 

Composição Química Acrílico siliconado 

Alongamento à ruptura 300% (DIN 53504) 

Dureza Shore A 20 (DIN 53505) 

Resistência a água Positivo 

Tempera de trabalho -20°C até 80°C 

Secagem ao toque 15 a 20 min. 

Tempo de cura  24/48 horas  

Movimentação da junta 10 a 15%  


