
PARACRYL - FICHA TÉCNICA 
Data de Edição: 07/2015 
Rev.: 01 

 

 

 

                                                              
 

Macroflex Comercial EIRELI  -  Rua Dona Alzira - 765, Porto Alegre - Brasil 
Telefone: (51) 3367 3417 // E-mail: contato@macroflex.net // Website: www.macroflex.net 

 
 
 

Descrição do Produto 
 

Paracryl é um selante acrílico universal monocomconente a base d’água, adequado para preencher 

rachaduras e juntas em áreas internas e externas. É um selante plástico-elástico de bom custo benefício ideal 
para juntas estáticas. 

 

Propriedades 
 

 Monocomponente. 

 A base d’água. 

 Fácil aplicação. 

 Pode ser pintado. 

 Permanentemente flexível. 

 Resistente à água às intempéries em perfis de alumínio, madeira e PVC. 

 Sem odor. 
 

Informações Técnicas 
  

Base Química:   Acrílico 

Gravidade Específica:  1,62 ± 0,03 g/cm³ (DIN 53479) 

Tempo de trabalho:   15-45 min (25ºC e 50% de U.R.) 

Taxa de Cura(1 dia):  2 mm (25ºC e 50% de U.R.) 

Módulo a 100% (MPa):  ≥0,4 Mpa  (ASTM D412 C) 

Resistência à Tração:  ≥ 0,15 Mpa (ASTM D412 C) 

Alongamento na Ruptura:  ≥ 150% (ASTM D412) 

 

Detalhes da Aplicação 
 
Temperatura de Aplicação: -5 °C a +35 °C 

Resistência à Temperatura:   -10 °C a +80 °C 

 

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa. 

 

Paracryl é usado para: 

 Preencher juntas entre elementos de construção e pré-fabricados. 

 Vedação de juntas com baixa e média movimentação em diversos tipos de materiais (madeira, 
concreto, tijolo, etc). 

 Preenche rachaduras em paredes e tetos. 

 Vedação de juntas em janelas, paredes e portas. 
 

Embalagem 
Cartucho de 310ml/496g  

PARACRYL – Selante Acrílico a Base D’água 
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Caixa com 24 unidades 

 

Cores 
Branco 

 

Vida Útil 
Armazenar o produto em um local arejado e seco.  

A Vida Útil é de 12 meses. 

 

Atenção 
 Mantenha longe do alcance de crianças.  

 Evite contato com a pele.  

 

Saúde e Segurança 
 Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de 
produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente 
contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança. 

  
 
 

mailto:contato@macroflex.net
http://www.macroflex.net/

