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Refª 8865 ITC nº 1023

OUT-2019 (PP0482)
HIDROFUGANTE MULTI-USOS

Hidrofugante multi-usos desenvolvido à base de resina de siloxano, que 
forma um revestimento totalmente invisível, microporoso e repelente 
de água. 
⦁ Para suportes porosos no telhado, fachada e paredes, pavimentos e 
terraços, ou juntas de azulejos.
⦁ Protege contra a infiltração por porosidade do suporte, intempéries 
devido ao mau tempo e salpicos de água.
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Materiais porosos (tais como telha, ardósia, estuque, tijolo, 
pedra macia, reboco, fibrocimento, terracota, pavimentos, madeira…)
⦁ Cor disponível: Incolor

PROPRIEDADES
⦁ Hidrófugo
⦁ Microporoso
⦁ Torna os suportes auto-laváveis
⦁ Retarda o desenvolvimento de bolores, algas e musgos
⦁ Protege contra a infiltração por porosidade do suporte
⦁ Resistente à intempérie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 6 m²/L (por demão)
• Secagem ao tato: 30 minutos
• Secagem para cirulação: 2 horas  
• Secagem total: 12 horas
• Recuperável para pintura: 6 meses
(Obs.: a 20°C e HR 50%) 
• Diluição (em volume): Pronto a usar
• 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, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras 
e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar o efeito de poça).
⦁ Na existência de eflorescências e escorridos leitosos, eliminar com uma solução de água e ácido 
muriático, seguida de uma lavagem com água limpa.
⦁ 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 1 demão de produto até à saturação da superfície 
(em média, absorção de 0,2 a 0,3 L/m²).
⦁ Proceder de baixo para cima, sem voltar às áreas já tratadas.
⦁ No caso de suportes muito porosos, aplicar uma 2ª demão sem esperar que a 1ª demão esteja seca (não 
aplicar em espessura).

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pulverizador.

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

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

⦁ Em substratos húmidos, congelados/gelo ou fissurados;
⦁ Em material não poroso (depositar uma gota de água no suporte e verificar se está bem 
absorvido/não fica na superfície) ou coberto por revestimento antigo (eliminar totalmente);
⦁ O produto em espessura (só camada de produto suficiente para saturação do suporte, risco de 
clareamento);
⦁ Sobre calcário sem efetuar um teste de compatibilidade anteriormente (aplicar a uma área pequena e 
discreta para verificar se a aparência do suporte não foi alterada);
⦁ Em pedra reconstituída (entre em contato com o serviço ao cliente).
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⦁ Não resiste a água estagnada. Não é adequado para tanque, lagos e piscinas.
⦁ Não protege contra infiltrações de óleos e manchas de graxa.
⦁ Ventile bem os espaços interiores após a aplicação.
⦁ 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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