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DYRUFIX AQUA

Dyrufix Aqua é um primário promotor de aderência e fixador de 
partículas, formulado com base em emulsão acrílica aquosa. 
⦁ Para aplicação na construção civil, como promotor de aderência de 
argamassas e estuques novos sobre superfícies antigas de alvenaria, 
betão não estrutural, misturas cimentícias e suportes pobres que não 
estejam em contacto permanente com água.
⦁ Aspecto: Líquido leitoso (transparente após secagem)
⦁ Brilho: Acetinado

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

PROPRIEDADES
⦁ Bom poder de aderência e fixação
⦁ Mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses
⦁ Confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas
⦁ Elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos
⦁ Promove a ligação entre materias inorgânicos porosos e/ou tintas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 8 a 12 m²/L (Obs.: Depende da rugosidade e do tipo de material a reparar)
• Secagem ao tato: 30 min (23°C)
• Secagem repintura: 6 a 24 h (23°C)  
(Obs.: Após o tempo de secagem ao tato, o produto  mantém uma pegajosidade residual por vários meses)
• Densidade: 1,00 ± 0,03 (23°C)  
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Teor de sólidos (em volume): 35,6 ± 1,0%
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ Após preparação as superfícies devem estar bem secas, estáveis, desengorduradas, coesas e isentas de 
produtos de pintura não aderentes.

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

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de primário até completa uniformização 
da superfície.
⦁ Durante a aplicação ter especial cuidado para não deixar escorridos.
⦁ Para utilizar como ligante na preparação de massa de amassadura: substituir a água, normalmente 
utilizada, por Dyrufix Aqua.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo, escova e/ou pulverizador.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente imediatamente após a utilização.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Pode manter uma pegajosidade residual por vários meses, dependente da porosidade do substrato e do 
ambiente envolvente.
⦁ Devido à pegajosidade residual do produto e para evitar a deposição de poeiras no filme, recomendamos 
a sua cobertura ou repintura entre 6h e 3 dias após aplicação.
⦁ As tintas a usar na repintura após aplicação deste produto, devem ser de baixo PVC ou elastoméricas.
⦁ Após a aplicação, limpar cuidadosamente todos os resíduos do exterior e abertura da embalagem.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou 
superior a 30°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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