
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL
Refª 5315 ITC nº 1007

MAI-2020 (PP0285)
DYRUSTOP FUNGI

Dyrustop Fungi (solução preventiva antifúngica) é uma mistura de água, 
com agentes fungicidas e outros aditivos químicos. 
⦁ Pode ser adicionado a todas as tintas e/ou primários aquosos da 
Dyrup, destinados a paredes e tetos no interior.
⦁ Proporciona uma proteção eficaz contra fungos, com um efeito 
preventivo contra a formação de bolores na superfície do revestimento.
⦁ Recomenda-se a sua utilização em tintas de parede, com resistência 
mínima à esfrega húmida de classe 3 ou superior.
⦁ Pode ser usado em casas de banho, adegas e em outras áreas técnicas 
onde os fungos e bolores já se desenvolveram ou para prevenir a sua 
formação.
⦁ Aspeto leitoso.

PROPRIEDADES
⦁ Prevenção anti-fúngica
⦁ Fácil de usar
⦁ Efeito estabilizador e preventivo contra a formação de bolor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: De acordo com o produto onde for misturado
• Consumo: 1% de aditivo em peso ou 1,4% de aditivo em volume
• Secagem repintura: n.a.
• Secagem sobrepintura: n.a.  
• Secagem total: De acordo com o produto onde for misturado
• Densidade: 1,06  
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Diluição (em volume): Sem diluição
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ De acordo com a Informação Técnico Comercial do produto onde for adicionado.
⦁ As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, 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.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Agite vigorosamente o frasco do Dyrustop Fungi.
⦁ O aditivo deve ser adicionado numa proporção de 1% em peso (1,4% em volume), ou seja:

⦁ Para 2,5L de tinta, adicionar 35mL (37g) de aditivo;
⦁ Para 5L de tinta, adicionar 70mL (74g) de aditivo;
⦁ Para 10L de tinta, adicionar 140 mL (1 embalagem + 35 mL) de aditivo;
⦁ Para 15L de tinta adicionar 210 mL (2 embalagens) de aditivo;

⦁ Adicionar ao primário e/ou à tinta a quantidade indicada acima e de seguida homogeneizar 
perfeitamente a mistura.

APLICAÇÃO
⦁ Aplicar o primário e/ou a tinta misturada com o Dyrustop Fungi, em todas as demãos.
⦁ Siga sempre as instruções dos produtos onde o aditivo for misturado.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Sendo um aditivo para tintas, poderá ser necessário a utilização de espátulas ou agitadores mecânicos, 
para os incorporar na tinta.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta ou primário, 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 superfícies atacadas com bolores, é aconselhável, desinfetar e aplicar a tinta com o 
aditivo em todas as divisões do espaço a repintar, devido à facilidade de propagação dos esporos através 
do ar, que poderão vir a contaminar o resto do espaço.
⦁ Em superfícies interiores pintadas com tintas reforçadas com o aditivo Dyrustop Fungi, deve ser feita uma 
ventilação adequada regular do local e redução da humidade em locais problemáticos com sistemas de 
desumidificação artificial, de forma a eliminar ou reduzir tanto o quanto possível o risco de contaminação 
repetida por fungos.
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⦁ Se não for possível assegurar as condições adequadas para evitar a contaminação das superfícies, os 
fungos podem reaparecer. Nesses casos, deve ser repetida a repintura sempre que necessário com a adição 
de aditivo contra fungos e bolores.
⦁ 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.

As informações contidas nesta ficha técnica foram compiladas com base no conhecimento de laboratório e 
na nossa experiência de especialistas, para possibilitar a obtenção dos melhores resultados possíveis a nível 
profissional, sempre que o produto for usado.
Renunciamos toda a responsabilidade pelos danos causados pelo uso indevido do produto ou por sua 
seleção inadequada. É, portanto, nossa recomendação para os compradores ou utilizadores testarem os 
nossos produtos de maneira profissional e, assim, certificarem-se de que são realmente adequados para o 
propósito de uso previsto, dadas as condições específicas de determinados edifícios.
Reservamo-nos ao direito de fazer alterações e/ou adições futuras.

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.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

PPG DYRUP, S.A.
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