
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8780 ITC nº 1022

OUT-2019 (PP0481)
ANTI-SALITRE

Produto de tratamento à base de resina acrílica e de silicone em fase 
aquosa.
Fórmula 2 em 1:

⦁ Prepara os suportes húmidos antes da pintura de acabamento: 
impermeabiliza fundos porosos, fixa e endurece suportes 
pulverulentos e friáveis
⦁ Trata e bloqueia os depósitos de sal provenientes do solo;

⦁ Brilho: Acetinado
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Estuque, reboco, tijolo, terracota, pedra (Suportes porosos)
⦁ Cor disponível: Incolor

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 3 g/l COV.

PROPRIEDADES
⦁ Microporoso
⦁ Pode ser repintado
⦁ Impermeabiliza e fixa suportes porosos
⦁ Endurece rebocos friáveis
⦁ Trata e dificulta a ascenção de salitre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 4 m²/L (por demão)
• Secagem ao tato: 30 minutos
• Secagem repintura: 12 horas  
(Obs.: a 20°C e HR 50%) 
• O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte 
e/ou as condições climatéricas.
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, 
isentas de poeiras, partículas não aderentes.
⦁ Eliminar qualquer tinta existente na superfície, e a origem da humidade responsáveis pela formação do 
salitre (ascensões capilares) antes do tratamento.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão com água) 
e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
⦁ Sem diluição. 

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de produto.
⦁ A primeira demão deve ser aplicada de baixo para cima, até à saturação do suporte, principalmente à 
volta das zonas afetadas (aprox. 15cm). Aplicar imediatamente a segunda demão antes da secagem 
completa da primeira, para uniformização do suporte.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha ou rolo. 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Com água, imediatamente após a aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
⦁ Não aplicar:

⦁ A 2ª demão de produto após a secagem completa da 1ª demão;
⦁ Sobre vidro ou metal;
⦁ Sobre revestimento antigo (eliminar totalmente);
⦁ O produto em espessura (só camada suficiente para saturação do suporte).

⦁ O produto pode escurecer ou acentuar a cor de certos substratos, aconselhamos a fazer um ensaio 
prévio.
⦁ O produto pode ser recoberto depois de secagem completa, por papel ou tintas microporosas.
⦁ Só pode ser aplicado em materiais porosos e não fissurados.
⦁ Não respire os vapores e evite contato com a pele.
⦁ Proteger todas as superfícies antes de tratar.
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⦁ 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.

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

PPG DYRUP, S.A.
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