
     
DRYKOPREN PRETO
Emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais, com carga
mineral e resina elastomérica, diluídos em água. Possui alto
teor  de  sólidos  que,  pela  sua característica,  garante  uma
cobertura  com  poucas  demãos,  proporcionando  uma
membrana de alta impermeabilidade.
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO

Terraços,  sacadas,  banheiros,  áreas  de  serviço,  cozinhas,
baldrames,  calhas  de  concreto  e  indicado  para  lajes  de
cobertura residenciais com leves movimentações estruturais.

ENSAIOS

ESPECIFICAÇÃO

Massa Especifica 1,01 g/cm³

Teor de Sólidos (10 g/105 ºC/2 h) 55 %

Tempo de Secagem entre demão 6 à 12 horas

Liberação da área Após 72 horas

Aspecto Líquido Preto

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar regularização com caimento mínimo de 1 % em di-
reção aos pontos de escoamento de água, preparada com
argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-
se emulsão adesiva DRYKOFIX CHAPISCO na água de amas-
samento para maior aderência ao substrato. Vale ressaltar
que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na
argamassa  de  regularização.  Essa  argamassa  deverá  ter
acabamento desempenado,  com espessura mínima de 2,0
cm. Arredondar cantos vivos e arestas, retrabalhar falhas,
etc. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar seca,
limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas.

APLICAÇÃO

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes
da aplicação.

Aplicar com brocha, trincha, vassoura ou pulverizador, 2 a 4
demãos cruzadas, aguardando o tempo de secagem entre as
demãos de no mínimo 6 horas de cura de uma demão para
outra. Estruturar com tela industrial de poliéster malha 1 x1
mm após a primeira demão.

Na primeira demão diluir até 15 % com água.

Como  proteção  da  superfície  impermeabilizada,  executar
proteção mecânica simples,  no caso de utilização da área
com  trânsito  de  pedestre  ou  proteger  o  sistema  com
membrana acrílica para resistir a intempéries e a UV.

O  produto  deverá  ser  homogeneizado  antes  e  durante  a
aplicação.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e
substrato  molhado.  Recomendamos  a  aplicação  com
temperatura  entre  10  e  40  ºC,  e  umidade  relativa  do  ar
inferior  a  85%.  Deve-se evitar  também  a  aplicação  sobre
marcações  existentes  como  pinturas,  termoplásticos  e
outros.
O  DRYKOPREN PRETO não deve ser utilizado em caixas de
água  e  em  reservatórios.  O  produto  não  pode  estar
submetido a tráfego intenso e a abrasão.

CONSUMO

De 2,0 à 3,0 kg/m²  - estruturado com uma tela industrial de
poliéster malha 1 x 1 mm

EMBALAGEM

Galão de 3,60 litros

Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabri-
cação, desde que armazenado na posição vertical, na emba-
lagem original e intacta, em local coberto, seco, ventilado e
longe de fontes de calor.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos
de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau
desempenho da obra em função do uso incorreto e devido
não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto
deve  ser  aplicada  por  profissional  habilitado  e  em
conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e
de Ficha de Segurança do Produto.
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MANUSEIO E SEGURANÇA

 Recomendamos observar as normas de segurança
estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de
EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.

 O produto não deve ser ingerido e nem entrar em
contato com a pele ou os olhos.

 Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
Em  contato  com  os  olhos,  lavar  bem  com  água
durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em
contato com a pele, lavar bem com água e sabão e
utilizar creme hidratante. Caso o problema persista,
procurar auxílio médico.

 Manter fora do alcance de crianças e animais.

 Para  mais  informações  sobre  manuseio  e
segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível
em nosso site – www.dryko.com.br 
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