INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

DYRUPLASTER ACRYL LISO

Refª 5985

ITC nº 1037

JUL-2020 (PP0544)

Dyruplaster Acryl Liso é uma argamassa sintética para interior/exterior,
pronta a aplicar, formulada com base em emulsão de copolímeros
acrílicos e pigmentação selecionada.
⦁ É um produto destinado a conferir às superfícies um acabamento liso.
Aplica-se sobre reboco, interior ou exterior, seguido de pintura. Não
fissura e resiste à proliferação de bactérias.
⦁ Brilho: Mate
⦁ Acabamento: Liso
⦁ Suportes: Alvenaria, gesso cartonado e betão
⦁ Cores disponíveis: Branco e 36 cores

PROPRIEDADES
⦁ Aplicável no interior e exterior
⦁ Bom poder de enchimento
⦁ Compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão
⦁ Substitui com vantagem o estuque convencional
⦁ Resiste à proliferação de bactérias
⦁ Ajuda a reduzir a acumulação de sujidade
⦁ Aplicação sobre reboco hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 1,4 kg/m²/mm de espessura (Teórico)
• Secagem repintura: 2-4h
(5°C-30°C e Hr inferior a 80%)
• Secagem sobrepintura: Após 7 dias
• Densidade: 1,800-1,855 (a 23°C)
• Viscosidade: Massa de estuque
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Teor de sólidos (em volume): 58,8 ±1,0
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ Após preparação os suportes devem estar totalmente curados, secos, endurecidos, coesos, isentos de
poeiras, matérias desagregadas ou instáveis, descofrantes, florescências, eventuais escorridos do cimento
(leitadas), bem como qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.
⦁ Em rebocos novos, deve esperar-se pela sua cura completa.
⦁ Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior usar uma máquina de alta pressão com
água) e aplicar Dyruwash refª 9360.
⦁ Proceder a todas as reparações necessárias com uma massa de regularização.
⦁ Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de Dyrufix Aqua refª 4709 ou
Dyrufix refª 37031.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar o produto no balde com um misturador elétrico.
⦁ Sem diluição.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 ou várias demãos de estuque (por demão: máx. 1
mm, total de demãos: máx. 2mm).
⦁ Alisar cada camada de estuque pressionando fortemente a talocha inclinada cerca de 45°. Repetir o
processo até se atingir a camada e o acabamento desejado.
⦁ Entre demãos, o estuque deve ser devidamente lixado com uma lixa de grão 180.
⦁ A aplicação pode ser efetuada por projeção com pistola airless, seguida de alisamento com talocha de
inox afiada.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Talocha metálica e talocha de inox afiada, pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Água e sabão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ As cores podem ter alguns desvios, para garantir a exatidão da cor, recomendamos acabar com uma
tinta para exterior na cor selecionada.
⦁ A seleção da cor deve ser efetuada para aproximar à cor de acabamento.
⦁ Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo ser aplicado tal como é apresentado na
sua embalagem de origem.
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⦁ No caso de suportes com exposição directa aos raios solares ou a ventos fortes, deve proceder-se à
proteção das fachadas, de modo a minimizar a ação direta do sol e do vento.
⦁ O produto pode ser pintado, utilizando um primário e acabamento adequados.
⦁ Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos
pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em
qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A
informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio, assegure-se que está a
consultar a ultima versão. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos
o contacto com os nossos serviços técnicos.
⦁ Validade: 12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em
condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.
⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura 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.

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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