
 

 

CHEMBASE 
Selador Acrílico 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CHEMBASE é indicado para auxiliar na aderência de resinas base solvente como o 
RESICHEM por exemplo. Sua fórmula ajuda a manter e preservar a cor natural de 
pedras, tijolos, telhas, concreto aparente, blocos e etc. Ao entrar em contato com a 
superfície, CHEMBASE cria um filme incolor, impermeabilizante, impedindo a absorção 
de água e fornecendo uma efetiva barreira contra a umidade.  
CHEMBASE é somente um selador e condicionador, portanto, não pode ser usado 
como acabamento final de pisos.  
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Não aplicar CHEMBASE em dias frios, úmidos ou chuvosos. O rendimento médio por 
camada é de 18 até 30 m2 por litro, dependendo do processo de aplicação e da 
porosidade da superfície. 
Aplicar CHEMBASE puro. Em superfícies lisas pode ser aplicado com auxílio de pano 
ou mop aplicador; em superfícies rústicas a aplicação pode ser com rolo de lã de 
carneiro pêlo curto ou trinchas. A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, 
areia, gorduras e sem umidade. Aplicar 2 camadas uniformes com 2 a 4 horas de 
secagem entre as camadas. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 8,0 – 9,0 
 Teor de ativos: 21,0 – 24,0% 
 Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 15 – 25 cps 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE CHEMBASE 
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc. 
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