INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES

Refª 5501

ITC nº 1033

OUT-2019 (PP0479)

Tela constituída por fibras de poliéster para utilização em sistemas com
o Impermeabilizante Telhados e Impermeabilizante Pavimentos, em
caso de fissuras ou defeitos de conexão de 0,2mm a 2mm de largura.
⦁ Oferece suporte contra os movimentos de fissuras e permite a
consolidação das reparações para uma eficácia duradoura, para todas as
superfícies horizontais ou verticais.
⦁ Aplicável em todos os suportes entre duas demãos de
Impermeabilizante Telhados e Impermeabilizante Pavimentos.
⦁ Cor disponível: Branco

PROPRIEDADES
⦁ Pronta a aplicar
⦁ Muito maleável
⦁ Suporta o movimento das fissuras
⦁ Consolida as reparações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•Secagem: Instantânea
•Comprimento: 10 m
•Espessura: 0,65mm pelo método NFG 38012
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras,
gelo e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o
fenómeno de poça).
⦁ Substituir tudo o que estiver partido, defeituoso, pouco consistente ou em desagregação e/ou proceder
às reparações necessárias.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360.
⦁ Tratamento de fissuras (entre 0,2 mm a 2 mm): Avivar as fissuras.
⦁ Em substratos em novo, aplicar previamente uma demão de Impermeabilizante diluída com 25% de água
potável e deixar secar 2h.
⦁ Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
⦁ Em substratos metálicos, aplicar um primário anticorrosivo.
⦁ Em substratos galvanizados, eliminar vestígios de gordura com diluente celuloso.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Corte a Tela num comprimento um pouco maior que a fissura a ser reparada.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar a Tela Fibrada Anti-Infiltrações entre 2 demãos de
Impermeabilizante.
⦁ Imediatamente após a primeira demão de impermeabilizante, impregnar a TELA FIBRADA ANTIINFILTRAÇÕES no produto ainda fresco.
⦁ Assegure-se que a tela fica bem esticada, sem vincos e bolhas de ar.
⦁ Se for necessário, aplique mais produto de forma a cubrir bem a Tela, deixe secar 24 horas. Aplicar a
segunda demão de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Tesoura.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Não aplicável.
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INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Em fissuras inferiores a 0,2 mm, não é necessário utilizar a Tela, o uso do Impermeabilizante Telhados ou
Impermeabilizante Pavimentos é suficiente.
⦁ Não é adequado para a reparação de fissuras superiores a 2 mm (requer reparação com alvenaria).
⦁ Utilizar a Tela apenas acompanhada de um Impermeabilizante (não deve ficar em contacto direto com o
substrato, nem ao ar livre).
⦁ No caso de reparação geral, use várias Telas sobrepostas a 10%, colocando-as de baixo para cima.
⦁ Consulte a Ficha Técnica do Impermeabilizante a usar.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou
superior a 25°C.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C,
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a
Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000
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