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CYZ Resimulti
A CYZ Resimulti é uma resina de alto desempenho que possui diversas aplicabilidades.
•

Impermeabilização de superfícies verticais regularizadas.

•

Oferece acabamento brilhante.

•

Confere longevidade à revestimentos coloridos, ao ser aplicada sobre eles.

•

Aditivo para acrescentar impermeabilidade em outros revestimentos.

Disponível em embalagens de: 18L, 3,6L e 0,9L.
Superfícies indicadas: revestimentos acrílicos, alvenaria, madeira, telhados e concreto.

USO

Aplicação

Pintura

Aditivo

Pode ser aplicada com rolo de lã

Adicionar em outros revestimentos e

sintética para tintas ou resinas, bem

misturar até ficar bem homogêneo, e

como com máquina airless.

aplicar conforme a recomendação do
outro revestimento.

Rendimento

em

Um balde de 18L rende até 270m²

superfícies

bem

por demão. Recomendado 2 a 3

reguladas.

Do outro revestimento.

demãos.
A versão transparente pode ser diluída em até 20% para aplicação em

Diluição

paredes. Para aplicação em piso não se recomenda diluição. Versão colorida
não se recomenda diluição.
Tempo de cura

Em temperatura ambiente:
•

Entre demãos: 2h a 4h.

•

Final: 12h.

ADVERTÊNCIAS
As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de
maneira correta com CYZ Resimulti:
1.

2.
3.

4.
5.

Revestimentos de pintura, após aplicados e curados na parede, sofrem um processo natural
de trabalho da cor. Isto significa que é recomendado que o serviço de pintura de uma
construção seja feito sem interrupções, pois será notada diferença entre as cores aplicadas
recentemente e aquelas já aplicadas algum tempo antes.
Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido
tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou
superiores a 40°C, com umidade superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a
área que esta sendo aplicado.
A versão transparente apresenta amarelamento após a cura, que fica evidente sobre
superfícies brancas.
Não aplicar em pisos de tráfego de veículos ou alto tráfego de pessoas.
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6.
7.
8.

Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de
orientações.
Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não
provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

COMPOSIÇÃO
Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
Validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou
contato com o solo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
•
•
•

atendimento@cyz.ind.br
www.cyz.ind.br
(41)3024-4258

