
REVELAST Impermeabilizantes flexíveis  
para moldagem no local

Nós, da JR Tecnologia em Superfícies, estamos preocupados em 
proporcionar as melhores soluções aos nossos clientes e nos apoiamos 
na experiência adquirida em anos de existência, trabalhando com 
produtos de alta e consagrada tecnologia.

Por trabalharmos com materiais técnicos que exigem cuidados  
na aplicação e manuseio, desenvolvemos um esquema de 
acompanhamento de venda que passa pela identificação da necessidade 
do cliente, visita ao local, elaboração do orçamento, venda do material, 
coordenação logística, indicação de empresas e profissionais qualificados 
para a aplicação do produto e avaliação dos resultados obtidos.
Através deste monitoramento de pré e pós venda, temos a certeza  
de prover qualidade com confiabilidade.

SOLUÇÕES TÉCNICAS



Cobertura de prédio

Caixa d’água

Tratamento de  
juntas de dilatação

Simplicidade

Revelast     acRílico

 
Impermeabilizante monocomponente, à base de resinas 
acrílicas elastoméricas, em emulsão aquosa, com boa 
elasticidade, flexibilidade e ótima aderência a diversos 
substratos. Forma uma membrana contínua e de alta 
resistência à intempéries.
aplicações:  coberturas planas ou inclinadas de alvenaria, terraços, lajes, 

sacadas, varandas, floreiras, jardineiras, alicerces, calhas,  
áreas frias (cozinha, banheiro e lavanderia) entre outros.

Revela   st  PU MaX

 Impermeabilizante flexível de alto desempenho, para 
moldagem no local, desenvolvido especialmente para  
resistir a ambientes agressivos, devido a sua estabilidade 
físico-química, elasticidade, grande durabilidade e com 
resistência à exposição ultravioleta.
aplicações:  tanques e bacias de contenção, estações de tratamento de efluentes  

e resíduos industriais, lajes, marquises, piscinas, calhas entre outros.

Revelast    PU

Impermeabilizante flexível, para moldagem no local, disperso 
em meio solvente, com boa estabilidade físico-química, 
elasticidade permanente e grande durabilidade. Sugere-se 
aplicação de proteção mecânica ou revestimento de cobertura 
(pintura) para proteção contra os raios ultravioletas.
aplicações:  lajes(maciças, pré-moldadas ou mistas), marquises, piscinas, paredes 

em gesso acartonado, áreas frias (cozinha, banheiro e lavanderia), 
floreiras, jardineiras, baldrames, fundações entre outros.

facilidade de aplicação do produto em locais com “recortes” LajeRevestimento Industrial

composição: PoLIuReTANo Com ASFALTo
base: SoLveNTe
tipo: bIComPoNeNTe
versão: AuToNIveLANTe / TIxoTRóPICA
cor: PReTA

propriedades:  teor de sólidos – mínimo de 85% 
alongamento na ruptura – maior que 180%

vantagens principais:  resistente aos raios ultravioleta (não necessita proteção mecânica) 
rápida aplicação e secagem 
baixo custo de mão de obra 
liberação da área em 24horas 
aplicação a frio

composição: PoLIuReTANo Com ASFALTo
base: SoLveNTe
tipo: bIComPoNeNTe
versão: AuToNIveLANTe / TIxoTRóPICA
cor: PReTA

propriedades:   teor de sólidos – mínimo de 77% a 82% 
alongamento na ruptura – 200% a 300%

vantagens principais:  grande elasticidade 
rápida aplicação e secagem 
baixo custo de mão de obra 
aplicação a frio

aplicação de  
estruturante nas juntas

aplicação com utensílios 
normais de pintura

composição: emuLSão ACRíLICA
base: águA
tipo: moNoComPoNeNTe
versão: 3000 / 4000
cor: bRANCA / CINzA / CoNCReTo / veRmeLhA / PReTA

propriedades:     vs. 3000 vs. 4000
teor de sólidos 71% 67%
alongamento na ruptura 270% 100%

vantagens principais:  produto ecológico – base água 
produto pronto para o uso - monocomponente 
fácil aplicação 
baixo custo de mão de obra 
baixo odor 
indicado para utilização em caixas d’água 
aplicação a frio

teste de estanqueidade por 72 horas



Av. Jurucê, 512 moema
São Paulo SP 04080-012

tel 11 5093 0030
jr.revest@jrcor.com.br

www.jrcor.com.br

OUTROS 
PRODUTOS JR  
A JR Tecnologia em Superfícies  

distribui os seguintes produtos:

Produtos Petrobrás
• Sistema Elastron

• Sistema Laykold

• Asfaltos para pavimentação

Impermeabilizantes Denver
• Linha completa

Sistema Acriltherm
• Isolação térmica refletiva

Outros Produtos
Tintas e vernizes especiais de alto desempenho

• poliuretano

• epóxi 

Adesivos para concreto, argamassa e chapiscos

Aditivos para concreto e argamassa

Argamassas para reparos em geral

grautes cimentícios

Selantes para juntas


