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Composição: 
 
LISACRIL é uma solução de resinas acrílicas em 
dissolventes derivados de petróleo.  
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido, transparente 
Cor: Incolor 
Aroma: Solventes aromáticos 

Densidade: 0,900 Kg/dm3  50 gramas 
Conteúdo de sólidos: > 8% 
 

 

 
Propriedades: 
 
LISACRIL é uma resina acrílica, destinada à 
impermeabilização ou reparação de paredes, 
bastante resistente à água à intempérie e à 
corrosão. É resistente à luz solar. Não amarelece. 
É resistente a ácidos e bases diluídas. Seca 
rapidamente devido à elevada concentração de 
solventes. 
 
Campo de Aplicação: 
 
LISACRIL é aconselhado para 
impermeabilização ou reparação de paredes, 
empenas, terraços ou fachadas com acabamento 
de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, 
fibrocimento, etc. 

 
 
 

 
 
 
Modo de Emprego: 
 
LISACRIL deve ser aplicado sobre o material 
seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, sem 
diluição, numa ou duas demãos, garantindo que 
toda a superfície fique devidamente molhada. 
Poderá posteriormente a superfície tratada ser 
repintada com tintas à base de vinil, nitro 
celulosas, cloradas e outras, tendo o cuidado, 
neste caso, de aplicar apenas uma demão de 
LISACRIL, evitando a formação de filme na 
superfície a repintar. 
 
Armazenagem: 
 
LISACRIL deve ser armazenado em locais 
frescos, arejados e afastados de chamas vivas. 
 
Precauções: 
 
No manuseamento de LISACRIL deve usar-se 
luvas de proteção, evitando o contacto com a 
pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabil idade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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