
Argamassa de polímero e cargas, pronto
para uso, para atenuação acústica de
ruídos aéreos e de impactos.

PROCRYL 
ANTI-RUÍDO

12 meses

Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2. Para obter mais informações consulte a FISPQ.

20kg

✓ Sólidos: 39 a 41%
✓ pH: 8 a 10
✓ Densidade: 0,95 a 1,05g/cm³
✓ VOC: ≤ 30 g/L

Campo de aplicação
Domitório, salas residenciais e comerciais e, 
demais ambientes que requer atenuação acústica;

Consumo
Mínimo 2kg/m²
Rendimento de até 10m²

Diferencial
✓ Fácil aplicação e ótima trabalhabilidade, resultando em produtividade da 

execução;
✓ Sistema aderido, dispensa grandes espessuras de contrapiso;
✓ Baixa espessura, ideal para lajes zero ou situações com cota limitada;
✓ Permite aderência de diversos tipos de acabamento, tais como cerâmico, 

porcelanatos, vinílicos e similares;
✓ Permite o uso como argamassa de assentamento de revestimento cerâmico e 

porcelanato;
✓ Pronto para uso e secagem rápida;
✓ Sem geração de resíduos;



Condição da base

Remova sujeiras e poeira, se necessário 
umedecer a base para aplicação do PROCRYL 

ANTI-RUÍDO.

Aplicação

Em uma única demão, com uma 
desempenadeira metálica, espalhe o PROCRYL 

ANTI-RUÍDO sobre a área determinada.

Aplicação

Para facilitar o controle de consumo, pode 
utilizar uma desempenadeira dentada e em 
seguida, utilize a parte lisa para amassar e 
preencher os cordões formados, podendo 

assim garantir o consumo especificado.

2ª demão

Recomenda se aplicar nos rodapés das 
paredes, de modo a garantir o desempenho de 

atenuação acústica dos ruídos.

PROCESSO DE 
APLICAÇÃO

Liberação para colocação do acabamento

Após secagem da aplicação, aguarde 24h para colocação do 
acabamento.

* Para assentamento cerâmico, utilizar AC-I aditivada com PROCRYL, 
AC-II e/ou AC-III.



•2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO + AC I aditivada com PROCRYL

•Laje de concreto maciço, 12cm

•Volume do ambiente 22m³
L’nT,w= 66dB

•2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO + AC III

•Laje de concreto armado, 10cm

•Volume do ambiente 22m³
L’nT,w= 70dB

•2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO + AC III

•Laje maciça moldado in-loco, 12cmL’nT,w= 73dB
•2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO

•Laje estrutural do edifício, 10cm

•Volume do ambiente 21m³
L’nT,w= 70dB

DESEMPENHO 
RUÍDO DE IMPACTO PROCRYL 

ANTI-RUÍDO

Obs. Ensaios realizados em campo.



• 2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO

• Laje maciça em concreto armado esp.= 10 cm (fck 30 MPa)

• Volume do ambiente 22m³
D’nT,w= 47dB

• 2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO

• Laje maciça moldado in-loco esp.=12cmD’nT,w= 47dB

• 2,5kg/m² de PROCRYL ANTI-RUÍDO + AC-III

• Laje estrutural do edifício esp.=10cmD’nT,w= 48dB

DESEMPENHO 
RUÍDO AÉREO PROCRYL 

ANTI-RUÍDO

Obs. Ensaios realizados em campo.
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