
          DRYKO FACHADA
DRYKOFACHADA
Impermeabilizante acrílico pronto para uso e de
fácil  aplicação.  Após  aplicado  forma  camada
impermeabilizante flexível evitando infiltrações.
Pode  ser  pigmentado,  usado  como  selador  e
também como pintura final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Recomendado  para  superfícies  de  reboco,
alvenarias,  massa  corrida,  concreto,  texturas,
telhas  de  fibrocimento  e  sobre  superfícies
pintadas.

ENSAIOS
ESPECIFICAÇÃO

Massa Especifica 1,10 g/cm³

Aspecto Líquido Branco

pH 8 a 9

PREPARO DA SUPERFÍCIE
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar
regularizada,  seca,  limpa,  isenta  de  óleos,  des-
moldantes, graxas e partículas soltas.
Fissuras e trincas deverão ser tratadas.
Recomendamos a cura do reboco de no mínimo
28 dias.
Para superfícies lisas ou pintadas promover lixa-
mento e limpeza antes da aplicação.

APLICAÇÃO
Misturar  o  produto  por  aproximadamente  3
minutos antes da aplicação.
Recomendamos  a  aplicação  com  temperatura
entre 10 e 40 ºC. 
Na primeira demão diluir até 10% com água.
Aplicar  com  brocha,  trincha  ou  rolo  de  lã,
aguardando o tempo de secagem de no mínimo 3
horas para cada demão. 

CONSUMO

Impermeabilizante -300g / m2 / demão

Selador -150g / m2/ demão

EMBALAGEM
Galão de 3,6 kg
Balde de 18 kg

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Validade do produto é de 12 meses a partir  da
data  de  fabricação,  desde  que  armazenado  na
posição vertical, na embalagem original e intacta,
em local seco, bem ventilado e longe do calor sob
temperatura de no máximo 25 ºC.
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.

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.

 Em  ambientes  fechados  ou  de  pouca
ventilação,  obrigatório  garantir  a
renovação  do  ar  através  de  ventilação
forçada durante a aplicação e secagem do
produto. 

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

www.DRYKO.com.br
Com DRYKO não tem tempo ruim!
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