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Ficha Técnica de Produto 

Versão 01-06-2013 

HEY’DICRYL PLUS 

HEY’DICRYL PLUS 
 
 
1. Descrição 
 

Impermeabilizante de alto desempenho para moldagem “in-loco”. Produzido à base de 100% de resinas acrílicas 
puras, forma no local aplicado, um membrana flexível de alta durabilidade, super resistente às intempéries, aos 
raios UV e à ozona. Por se tratar de um produto de cor branca, que não amarela, reflete os raios solares e 
proporciona um bom conforto térmico reduzindo o calor que passa para o ambiente interno. 
 
2. Vantagens 

 

• Grande elasticidade, flexibilidade e durabilidade; 
• Resiste ao ozônio, raios ultravioletas e névoa salina; 
• Não amarela com o passar do tempo; 
• Reflete os raios solares e proporciona conforto térmico ao ambiente; 
• Dispensa proteção mecânica; 
• Aplicação simples e fácil. 
 

 
3. Características técnicas do Produto 

 

Aspecto: Líquido turvo 

Cor: Acinzentada 

Densidade a 25°C: 1,21 a 1,25 g/ml 

Viscosidade de Ford 10,0 a 12,5 segundos 

Cristalização 

Frente à pequena quantidade de álcool: Cristaliza 

Em excesso de álcool: Gelifica 

 
 
4. Normalização  
 

Atende as exigências da NBR-13.321. 
 
 
5. Utilização 

 
Hey’dicryl Plus é uma impermeabilização aplicada a frio, pronta para uso, que dispensa proteção mecânica, 

utilizado em áreas como: 
 
• Lajes expostas sem trânsito; 
• Abóbadas; 
• Sheds; 
• Calhas e vigas-calhas; 
• Calhetões e pré-fabricados; 
• Telhas de fibrocimento; 
• Como camada de impermeabilização e proteção térmica sobre impermeabilização asfáltica. 
 
 
 
6. Instruções de Utilização 
 
Para aplicação do Hey’dicryl Plus, o substrato deverá estar firme, limpo, sem pó e desmoldantes. 

Para lajes planas deverá ser feito uma regularização ligeiramente porosa, com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 ou 1:4, com espessura de 2 cm e com caimento mínimo de 1% para os coletores d'água. 
Os cantos vivos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 8 cm. 
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Preveja os rebaixos nas áreas verticais para arremate da impermeabilização, que deverá ter uma cota mínima de 
20 cm acima do piso. Abra canaletas em forma de "U", com 2 cm de largura por 1 cm de profundidade. 
Ao redor de ralos e tubulações, aplique a massa elástica Hey’dicryl Mástique ou Monopol Acrílico. 

 
Aplicação do produto 

 
Agite o produto antes e durante sua aplicação. Aplique com trincha ou rolo de pintura, em demãos cruzadas. 
Aplique uma demão de Hey’dicryl Plus, diluído em 30% a 40% de água, que terá a função de camada de 

imprimação. Aguarde a secagem. 
 
Agite bem o Hey’dicryl Plus, aplicando a segunda demão sem diluição, deixando secar bem. O tempo de 

secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, 
da umidade relativa e da espessura da demão aplicada. Aguarde a cura entre demãos e a cura total de 5 dias. 
 
Intercale uma tela de poliéster (Mantex) de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da 
obra e/ou projeto exigirem. Aplique a terceira demão de Hey’dicryl Plus, sem diluição, deixando secar bem, e 

assim, sucessivamente até atingir o consumo especificado. 
 
Após a aplicação total do produto, execute o teste de estanqueidade por 72 horas. 
 
 
Recomendações 

 
Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as 
embalagens. 
Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. 
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente orientação médica, informando sobre o tipo de 
produto ingerido. 
Para a limpeza das ferramentas, utilize aguarrás. 
 

 
7. Consumo 
 

Estrutura Hey'dicryl Plus Reforço Têxtil 

Lajes maciças 3,5 kg/m² 1,1 m² / m² 

Lajes mistas ou fissuradas 4,0 kg/m² 2,2 m² / m² 

 
 
8. Embalagem 
 

Balde com 18 kg; 
Barrica com 50 kg; 
Tambor com 200 kg. 

 
 

9. Validade e Estocagem 
 

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e 
ventilado, nas embalagens originais e intactas..  
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


