
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Refª 5920 ITC nº 295

DEZ-2017 (PP0030)
DYRU-ESTUQUE

⦁ Estuque sintético, formulado a partir de emulsão aquosa especial e 
pigmentação criteriosamente escolhida.

⦁ Para regularização de superfícies no interior. Pode também ser usado 
para nivelamento de superfícies texturadas, para posterior repintura 
com uma tinta lisa.

⦁ Acabamento Liso

⦁ Brilho Mate

⦁ Suportes: Superfícies de betão, argamassas de cimento ou gesso, 
alvenaria de blocos de betão de argila expandida 

⦁ Cores disponíveis: Branco

PROPRIEDADES

⦁ Rápido endurecimento

⦁ Bom poder de enchimento

⦁ Garante a coesão do revestimento

⦁ Excelente aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 1,5 – 2,5 kg/m² (Obs.: Em função da superfície a regularizar)
• Secagem ao tato: aprox 1 h (a 23ºC)
• Secagem sobrepintura: aprox 24 h  
(Obs.: em função da temperatura, humidade ambiente e espessura da camada.)
• Enrijamento total: 6 a 24 horas após a aplicação
• Densidade: 1,80 (a 23°C)
• Viscosidade: Massa de estuque  
• Ponto de inflamação: Não inflamável
• Teor sólidos (%v/v): 52,9 %
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

⦁ De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias 
soltas, desengorduradas e secas.
Se houver dúvidas na coesão da superfície, aplicar um primário adequado antes do estuque.

⦁ Sobre superfícies pintadas remover toda a tinta mal aderente e desinfetar em caso de contaminação por 
fungos.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

⦁ Não aplicável

APLICAÇÃO

⦁ Aplicar 1 ou várias demãos finas de Dyru-Estuque (dependendo do estado da superfície), normalmente 
sem diluição. Alisar cada camada de estuque pressionando fortemente a talocha inclinada cerca de 45º. 
Repetir o processo até se atingir a camada e o acabamento desejado

⦁ Para se obter maior rendimento, pode efectuar-se o espalhamento por projeção com pistola airless, 
seguido de um alisamento com a talocha de inox afiada.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

⦁ Talocha metálica e talocha de inox afiada, Pistola airless

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

⦁ Água e sabão

INDICAÇÕES IMPORTANTES

⦁ O Dyru-Estuque proporciona, por si só, uma superfície muito branca e lisa. No entanto para maior 
“ riqueza” de acabamento pode ser pintado com diversos tipos de tintas.

⦁ 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.
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