INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

ANTIBOLORES E ANTIALGAS

Refª 5310

ITC nº 248

DEZ-2017 (PP0028)

⦁ Produto baseado em veículo constituído por emulsão aquosa de
copolímeros vinílicos, com agentes fungicidas e algicidas
⦁ É adicionado a produtos Dyrup de base aquosa para serem usados em
ambientes húmidos, sujeitos a fenómenos de condensação por
deficiente isolamento térmico, sombrios, mal ventilados e paredes
muito porosas ou zonas iluminadas mas muito húmidas.

PROPRIEDADES
⦁ Antibolores e algas
⦁ Incolor
⦁ Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: - (Obs.: Não é aplicado separadamente, mas sim misturado com tintas aquosas)
• Secagem total: (Obs.: Não influencia a secagem das tintas onde é misturado.)
• Densidade: 1,20 (a 23ºC)
• Viscosidade: 90 -95 KU (a 23ºC)
• pH: 8-9
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Nota: Como é um aditivo, as características de aplicação, são as mesmas da tinta onde é adicionado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ Caso pretenda repintar zonas já contaminadas, antes de iniciar a aplicação da tinta, deve proceder-se a
uma lavagem (e se necessário escovagem) da parede com Dyruwash refª 9360 para limpar e desinfetar.
Deixar atuar 20 min e de seguida lavar com água limpa e deixar secar.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

Página 1 de 2

ANTIBOLORES E ANTIALGAS REFª: 5310 ITC Nº: 248 EDIÇÃO: DEZ-2017 (PP0028)

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de misturar.

APLICAÇÃO
⦁ Após a superfície bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar o Aditivo AntiBolores e Algas à tinta na proporção de 10% em volume (ex: para 5L de tinta: 0,5L de aditivo)
⦁ Agitar suavemente até homogeneização completa da tinta com o aditivo e aplicar segundo as indicações
da Informação Técnico Comercial da tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Mesmas da tinta onde é adicionado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e sabão

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que
os fungos ou seus esporos e as algas poderão já existir na parede e desenvolver-se a partir da primeira
camada de tinta até à destruição da película superficial da tinta.
⦁ Na repintura de habitações atacadas com bolores, é aconselhável aplicar o aditivo em todos os
aposentos, devido à facilidade de propagação dos esporos através do ar, que poderão vir a contaminar
outros locais.
⦁ Devido à possibilidade deste aditivo influenciar ligeiramente a brancura de algumas tintas
desaconselhamos o seu uso em retoques de pinturas feitas sem aditivo.
⦁ 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 5ºC e 35ºC,
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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