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Repacryl

Acabamento diferenciado 
para concreto aparente

Emcephob W-SX é um hidrofugante aquoso à base  
de silano / siloxano, que permite uma proteção invisível  
e duradoura nas superfícies de concreto tratadas, por 
exemplo, com a linha de cosméticos para concreto  
da MC. 

O efeito repelente aumenta a longevidade do reparo, 
prevenindo ao mesmo tempo o desenvolvimento de 
fungos, bolores e outras manifestações patológicas, 
sem formar um filme visível e sem bloquear a difusão 
de vapor de água. Este produto não possui solventes 
na sua formulação, o que é uma vantagem do ponto  
de vista trabalhista e ambiental.

Para maior durabilidade 

Soluções MC 
para concreto aparente 

K  Ponte de aderência

K  Argamassas de preenchimento

K  Argamassas finas para acabamento

K  Pigmento pastoso para ajuste de tonalidades

K  Agente hidrofugante

Hidrofungantes

EXPERTISE 
COSMÉTICOS PARA CONCRETO



Repacryl
Diversidade de aplicações 
para o melhor resultado

Repacryl é uma solução inovadora da MC que proporciona 
uma maior liberdade de aplicação, com o objetivo de 
alcançar superfícies perfeitas em concreto aparente.

O produto, fornecido em baldes, está disponível em três 
tonalidades: Cinza Claro, Cinza Concreto e Cinza Escuro, as 
quais podem ser misturadas entre si para obter novos tons 
de cinza.

Pigmento pastoso para as argamassas  
da linha Concrete Finish
 
Repacryl pode ser utilizado como pigmento pastoso para 
as argamassas MC-Quicktop e MC-Powertop F, ajudando a 
dar um ajuste mais fino nas quatro tonalidades standard das 
nossas argamassas.

A aplicação consiste em diluir o Repacryl na água de mistura 
das argamassas numa relação 1:1 até 1:3 (Repacryl : Água). 
A utilização de Repacryl na mistura das argamassas, além de 
ajustar a tonalidade, aumenta a retenção de água, diminuiu 
a fissuração, melhora a trabalhabilidade e a aderência.

Superfície em concreto com reparo evidente Diluindo Repacryl em água

Mistura feita com Repacryl

Aplicação de Repacryl com uma esponja natural

Aplicação com rolo de pelo de carneiro curto

Aplicação de uma segunda demão

Resultado finalTonalidades disponíveis do produto Repacryl Resultado final - mantendo a característica porosa 
natural do concreto com uniformidade de cor

Aplicação do Repacryl com esponja
Através da diluição de Repacryl em água, é possível es-
conder pequenos reparos ou imperfeições nas estruturas 
em concreto aparente. Para isso basta utilizar uma esponja 
natural para criar um padrão aleatório, fazendo ajustes à 
tonalidade sempre que necessário.

Aplicação do Repacryl com rolo
Para uma aplicação em grandes áreas e com um acaba-
mento uniforme, sem parecer uma tinta, é possível diluir 
Repacryl em água (numa razão de 1:1) e, se desejado, 
acrescentar um pouco de MC-Powertop F. A mistura re-
sultante poderá ser aplicada com um rolo de pelo de car-
neiro curto, diretamente sobre o substrato de concreto.


