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o É um tratamento incolor à base de resinas

5L

1L

de siloxano e estireno acrílicas, destinado a
proteger e impermeabilizar telhados e
outras superficies inorgânicas porosas, sem
fissuras, da chuva e das suas
consequências: fraturas causadas pelo
gelo, degradação por desagregação e
infiltrações, etc.

15L

o Acabamento liso
o Disponível em Incolor
TIPO DE PRODUTO
Impermeabilizante para
telhados

LOCAL DE APLICAÇÃO

SUPORTES
Telha, fibrocimento,
ardósia, betão, cimento e
pedra decorativa

Exterior / Interior

PROPRIEDADES

BENEFÍCIOS

Hidrófugo

Impede a erosão natural

Microporoso

Permite que o suporte respire

Protege contra a formação de musgos

Retarda o aparecimento de manchas

Tratamento anti-pó em solos de cimento

Endurece e fixa
pulverulentos

os

fundos

desagregados

Protege contra a formação de gelo

Maior durabilidade do suporte

É repintável com revestimentos e tintas

Permite um acabamento perfeito

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o RENDIMENTO:
m2/l

3–5
(variável dependendo do suporte e a
forma de aplicação)
o SECAGEM AO TATO:
Aprox .30 min
o SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

o
o
o
o

e

DENSIDADE: 1,0 (a 23ºC)
VISCOSIDADE: 32 s (ISO 2431 a 23ºC)
SÓLIDOS EM PESO: 8,5%
PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável

1/2

DIP FIX (WB)
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
REFª 8655 ITC Nº 683

Jul-2012 (WP 1340)

Preparação da Superfície
o
o
o
o

Escovar, limpar e/ou lixar o suporte.
Os suportes devem estar secos e limpos antes de qualquer tratamento.
Eliminar musgos e fungos com Dip Impermeabilizante Anti-Musgos e Bolores refª 8670.
Esperar até que o suporte esteja seco, antes de iniciar a aplicação

Aplicação

o Agitar bem o produto antes da aplicação.
o Aplicar uma camada até que a superfície esteja saturada, começando de baixo para cima, evitando o
escorrimento do produto sobre as zonas já tratadas.

o O produto deve ser absorvido totalmente pelo substrato.
o Em superfícies muito porosas, pode ser necessário a aplicação de uma segunda demão, o que deve ser
o

feito antes da secagem completa da primeira demão.
No caso de materiais pouco porosos diluir 20 a 30% com água.

Sistema de Aplicação
o Trincha, rolo ou equipamento de projeção adequado.
Limpeza das ferramentas
o Água

Indicações importantes
o Não aplicar sob risco de chuva ou vento forte.

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.

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

Uma marca PPG

o Ainda que o DIP FIX seja incolor, a sua aplicação pode lustrar ou tornar acetinados certos materiais.
Recomenda-se por isso a realização de um ensaio prévio assim como para materiais betuminosos.
o A aplicação do produto pode tornar os telhados escorregadios.
o No caso de ser necessário aplicar uma 2ª demão, esta deve ser aplicada antes da 1ª estar seca.
o Evitar aplicar uma camada espessa para evitar o esbranquiçamento.
o Pode ser aplicado como primário em suportes gizados ou pobres.
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