
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 8935 ITC nº 1029

OUT-2019 (PP0488)
ANTI-HUMIDADE

Tinta acrílica de base aquosa desenvolvida para proteger, decorar e 
renovar divisões com problemas de húmidade.
⦁ Produto 2 em 1: Proteção e decoração de paredes e tetos húmidos.
⦁ Pode ser aplicada diretamente a suportes com humidade, fazendo 
barreira à infiltração de água e resistindo à humidade interior.
⦁ Reage com a água contida nas paredes eliminando manchas de 
humidade, reduzindo a possibilidade de formação de salitre, o 
amarelecimento e empolamento da pintura.
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Brilho: Acetinado
⦁ Suportes: Alvenaria, Estuque, cimento, betão, pedra e tijolo
⦁ Cores disponíveis: Branco tintável

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 15 g/l COV.

PROPRIEDADES
⦁ Cheiro suave
⦁ Aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água
⦁ Microporoso
⦁ Pode ser repintado por outras tintas microporosas
⦁ Pode ser tintado com corantes universais (até 3%)
⦁ Lavável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 10 m²/L (por demão)
• Secagem ao tato: 2 horas
• Secagem repintura: após 6 horas  
• Secagem total: aprox. 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.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso. Página 1 de 2



ANTI-HUMIDADE REFª: 8935 ITC Nº: 1029 EDIÇÃO: OUT-2019 (PP0488)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras 
e partículas não aderentes.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder às reparações necessárias com o Dyru-estuque refª 5920.
⦁ Em superfícies em novas, pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de Anti-Salitre refª 8780.
⦁ Na preparação das restantes superfícies, realizar uma lixagem geral em toda a àrea a pintar com uma lixa 
de 220-240.

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

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de Anti-humidade.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
⦁ Aconselhamos a realizar o trabalho com o mesmo lote de produto, e se afinar cores, misture todas as 
embalagens antes da aplicação.
⦁ Não aplicar em um substrato com um teor de humidade > 20% ou em substratos molhados.
⦁ Não pulverizar.
⦁ Realize o trabalho numa divisão bem ventilada, em caso de ventilação insuficiente, utilize um ventilador.
⦁ Em caso de humidade devido a infiltração em contra pressão ou numa divisão enterrada/semi-enterrada, 
impermeabilizar previamente no exterior.
⦁ Não lavar antes de 3 semanas de secagem.
⦁ 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.
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