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ACRIL GRIETAS
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Selante acrílico para juntas sem movimento ou 
com movimento reduzido. Indicado para utiliza-
ção em interiores, sobre superfícies porosas tais 
como betão, madeira, cerâmica, gesso ou tijolo. 

VANTAGENS 
•  Sem solventes
• Fácil aplicação
• Fácil de limpar com água
• Admite pintura
• Sem odor

APLICAÇÕES
- Estanqueidade entre elementos prefabricados 
de base porosa, tais como betão, madeira, tijolo...
- Aplicações interiores sobre elementos não su-
jeitos a cargas mecânicas elevadas.
- Juntas interiores não sujeitas a movimentos.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
As superfícies devem encontrar-se limpas e de-
sengorduradas. Pode aplicar-se sobre superfí-
cies ligeiramente húmidas mas nunca sobre ci-
mento ou betão fresco. Sobre superfícies muito 
porosas , como por exemplo betão celular ou 
gesso cartonado, é aconselhada a aplicação pré-
via de um primário formado por uma parte de 
Bostik Acril Grietas e duas partes iguais de água 
(proporção 1:2). Após a aplicação alisar as jun-
tas com uma espátula adequada, assegurando o 
contacto do selante com ambos os lados da jun-
ta. A aplicação em exteriores pode ser feita ape-
nas com clima seco. Deve ser assegurada a não 
ocorrência de chuva nas 5 horas seguintes à apli-
cação. O selante pode ser pintado após 48 horas, 
sendo recomendado um ensaio prévio de com-
patibilidade com as tintas a utilizar. São sempre 
recomendados testes prévios de aderência.

DIMENSIONAMENTO DA JUNTA
Para uma largura de junta até 10 milímetros deve 
ser mantida uma relação largura : profundidade 
de 1:1, com um mínimo de 5mm de largura e de 
profundidade. Para juntas superiores a 10mm de 
largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da 
largura + 6mm. 

SELANTE ACRÍLICO 

DADOS TÉCNICOS
Base Acrílica

Densidade 1,56 g/ml

Temperatura de serviço +50C a +400C 

Consistência Tixotrópica

Resistência à temperatura -200C a +750C

Alongamento à rotura 200%

Dureza Shore A 53 (DIN 53505)

Formação de pele 7 min (230C / 550H.R.)

Caudal 2200 g/min (3mm/4bar)

Escorrimento <2 mm (ISO 7390)

Formação de pele 2 MIN @ 23ºC /55% RH

LIMPEZA
As ferramentas de aplicação devem ser limpas 
com água. As mãos devem ser limpas com toa-
lhetes de limpeza ou com água e sabão. 

RENDIMENTO 
1 cartucho = 12 m lineares para uma junta
de 5 mm de largura.

LIMITAÇÕES 
Não indicado para mármore, chumbo, cobre, aço 
galvanizado, PE, PP, PMMA, OC, PTFE e superfí-
cies betuminosas. 
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VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
18 meses na embalagem original fechada, arma-
zenada em local seco, ao abrigo do gelo, entre 
+50C e +250C.

CERTIFICADOS 

PRECAUÇÕES 
Para mais informações consultar a ficha de segu-
rança. 

APRESENTAÇÃO

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças 
tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o 
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O 
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
30607713 Branco - Cartucho 280 ml 12 unid. 8412663077138

30607714 Cinza - Cartucho 280 ml 12 unid. 8412663077145
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