INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 1769

DYRECUP P

ITC nº 906

DEZ-2017 (PP0048)

⦁ Produto à base de emulsões estireno acrílicas semi espesso, para a
renovação e proteção de pavimentos. É opaco, hidrófugo e flexível.
Circulável por tráfego pedonal ligeiro.
⦁ Para aplicação em decks, soalhos de madeira, lajes exteriores, terraços
em betão ou cimento, etc).
⦁ Brilho Mate
⦁ Acabamento Areado fino
⦁ Suportes: Madeira e derivados, cimento, betão
⦁ Cores disponíveis: Branco, cinza, cinza escuro, castanho

PROPRIEDADES
⦁ Repara imperfeições e disfarça irregularidades
⦁ Antiderrapante
⦁ Resistente à abrasão
⦁ Hidrófugo e impermeabilizante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: Aprox. 1,5 a 3,5 m²/L (por demão) (Obs.: De acordo com a rugosidade e/ou absorção da
superficie)
• Secagem ao tato: 1h
• Secagem repintura: 6 a 8h
• Secagem total: 12h
(Obs.: Os tempos de secagem podem variar com: modo de aplicação, condições ambientais, quantidade de
produto aplicado, higrometria, ventilação, porosidade do suporte, etc)
• Enrijamento total: 3 - 4 dias, antes de instalar moveis e/ou objetos duros
• Densidade: 1,50 a 1,54 g/cm³ (a 20ºC)
• Viscosidade: Semi espesso
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Teor de sólidos (%p/p): 70 ± 2% (Branco)
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ O tipo de suporte (madeira, cimento ou betão) determina o tipo de preparação e as condições
necessárias durante a aplicação. O reconhecimento do estado da superfície é da responsabilidade do
aplicador.
⦁ A superfície deve estar limpa, coesa, seca, sem gelo nem pó, livre de quaisquer partes soltas e sem pregos
salientes ou soltos.
⦁ Superfícies com 1% de declive ou maior é necessário verificar antes da aplicação se não há zonas onde a
água possa ficar retida (efeito poça de água).
⦁ Lavar a superfície com uma máquina de água de alta pressão para superfícies de betão e de baixa ou
média pressão para superfícies de madeira para remoção de sujidades ou contaminantes (ajustar a pressão
de acordo com a superfície a tratar) . Deixar secar a superfície antes de continuar o trabalho.
⦁ Remover ou decapar filmes de tintas antigas mal aderentes e proceder a uma raspagem ou lixagem geral
até se obter uma superfície sã.
⦁ Se houver fissuras até 2mm, preenchê-las com mastique repintável ou massa de reparação adequada.
Para fissuras superiores a 2mm e que comprometam a estabilidade mecânica da estrutura, consultar o
serviço de assistência técnica.
⦁ Reparar ou substituir as partes muito degradadas ou sem resistência mecânica.
⦁ Desengordurar as superfícies com um detergente alcalino, ou outro método de limpeza adequado ao tipo
de suporte.
⦁ Desinfetar o musgo, algas, bolores e fungos.
⦁ Para um tratamento preventivo ou no caso de madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos
e/ou insetos, aplicar previamente Xylophene S.O.R.2 ref. 1075.
⦁ Em superfícies galvanizadas: Eliminar vestígios de gordura com Diluente celuloso.
⦁ Repinturas: Remover todas as partes não aderentes e proceder a uma lixagem geral. Decapar se
necessário e proceder como para uma pintura de raiz.
⦁ Suportes metálicos: Lixar e escovar para remover todos os vestígios de ferrugem. Aplicar 1-2 demãos de
Primário para ferro ref. 1490.
⦁ Em suportes lacados: Efetuar uma lixagem para despolir ou aplicar um primário de aderência.
⦁ Em superfícies pulverolentas ou de fraca consistência, aconselhamos a aplicação do primário fixador DIP
Fix ref. 8655.

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

APLICAÇÃO
⦁ Iniciar a aplicação pelos contornos, preenchendo com uma trincha larga as fissuras, nós, buracos dos
parafusos ou pregos, uniões ou juntas das madeiras.
⦁ Pintar balaústres ou paredes laterais.
⦁ Distribuir uniformemente a tinta no pavimento na direção dos veios da madeira, ou nas superfícies de
betão ou cimento, afagando no final sempre na mesma direção e mantendo o rolo na mesma posição.
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 a 3 demãos.
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FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha larga, rolo de pelo comprido ou anti-gota, de acordo com a rugosidade da superfície a pintar.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Certifique-se que a superfície/suporte pode receber um produto em fase aquosa, e que cumpre as
condições de utilização deste produto, em relação à temperatura e humidade.
⦁ Garantir que o espaço a pintar tem uma boa ventilação durante e após a aplicação.
⦁ No caso de paredes subterrâneas em contacto com a terra e/ou sujeitos a infiltrações, consultar serviço
técnico.
⦁ Não aplicar sobre superfícies molhadas ou húmidas.
⦁ Em suportes horizontais com risco de aparecer água estagnada, um fenómeno de branqueamento pode
ocorrer. Ele irá desaparecer após a secagem completa do produto. No entanto, é sempre aconselhável
evitar o contacto do produto com fenómenos de águas estagnadas.
⦁ Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou
superior a 35ºC.
⦁ 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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