
 

 
 
______________________________________________________ 
 

CPA FILMCRIL é uma manta liquida formulada a base de resinas especiais e aplicada a frio 
sobre piso de concreto novo. 

Sua principal caracteriza é promover o selamento e impermeabilização do concreto.  

Este procedimento faz com que durante 7 dias a água que é de fundamental importância 

ao processo de cura do concreto permaneça na reação e não seja volatilizada de maneira 
rápida. 

Com o uso do CPA FILMCRIL é dispensada a utilização de manta geotextil e a necessidade 

de se molhar estas mantas constantemente durante o processo de secagem do concreto. 

Indicação de uso e vantagens de mercado: 

 Indicado para concreto novo.  
 Promove Selamento da camada superficial do concreto. 

 Dispença uso de manta geotextil e adição de água 

 Permite receber outros revestimentos para piso. 

 Reduz significativamente a evaporação rápida da água do concreto novo, processo 
este que é de fundamental importância para a cura completa do concreto. 

 Promove enrijecimento gradativo do concreto após sua aplicação. 

Especificações Técnicas___________________________________ 
 
Aspecto     Líquido 

Toxidade                                            Atóxico  
Cor      Branco – Turvo 

Cor pós cura                                       Transparente        
Odor                                                  Inodoro 
Densidade     1,000 a 1,050  g/ cm3 

Viscosidade Gardner    A    
Tempo de trabalho     30 minutos 

Liberação para trafego leve  24 horas / 25°C  
Liberação para trafego pesado  24 horas / 25°C 

Liquido não inflamável  
Zero VOC 
 

Área de Aplicação__________________           
 

Pisos    Concreto Novo     
 

  

CPA FILMCRIL 



 

Modo de aplicação                    _____________________________ 
 
 

Spray 
 

Embalagem                             _____________________________ 
 

Baldes de 20 litros  
Bombonas de 200 litros 
 

Estocagem_____________________________________________ 
 

CPA FILMCRIL: Validade é de 1 ano a partir da data de sua fabricação, deve ser mantida 
em local fresco ao abrigo da sombra e sua embalagem fechada quando não em uso. 

 

Aplicação   ____________________________________________ 
 
O material deve ser aplicado por mão de obra especializada, consulte a CPA BRASIL sobre 
nossos especialistas. 

 
 

Cuidados básicos________________________________________ 
 

Sempre utilizar EPI 
 
01- Evitar o contato com a pele; 

02- Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro; 
03- Em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa em abundancia; 

04- Após lavagem dos olhos consultar médico especializado; 
05- Não reaproveitar embalagens; 

06- Manter afastado de crianças 
 
A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do 

produto antes de sua aplicação.  


