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DRYKOFIX CHAPISCO

CONSUMO

Adesivo à base de resina acrílica dispersa em
meio aquoso, compatível com cimento e cal,
confere
maior
aderência,
resistência
e
plasticidade. Proporciona melhor liga entre
concretos de diferentes idades, mesmo que as
superfícies estejam excessivamente lisas. Evita a
retração das argamassas, aumentando sua
resistência a impactos e desgastes mecânicos,
além de proporcionar maior elasticidade.

Composto adesivo: 0,30 l/m²
Chapisco rolado/chapado: 0,20 l/m²
Argamassa para reparos: 0,40 l/m²/cm
Igualação e colagem de azulejos: 0,40 l/m²/cm
Pisos industriais: 0,50 l/m²/cm

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Recomendado para adesivo de argamassa de
chapisco convencional ou rolado, aditivo para
argamassa de reparo para piso e parede e ponto
de aderência entre argamassa nova e velha.
Tendo como característica melhorar a resistência
e a plasticidade da argamassa.
APLICAÇÃO
A superfície deve estar limpa e isenta de partes
soltas ou oleosas; recomenda-se umedecer a
superfície antes da aplicação.

EMBALAGEM
Galão de 3,60 litros
Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical,
na embalagem original e intacta, em local seco,
bem ventilado e longe de fontes de calor.
MANUSEIO E SEGURANÇA


Recomendamos observar as normas de
segurança estabelecidas pelos órgãos
competentes e o uso de EPIs adequados
como luvas e óculos de segurança.



O produto não deve ser ingerido e nem
entrar em contato com a pele ou os olhos.



Em caso de ingestão acidental, não forçar
vômito. Em contato com os olhos, lavar
bem com água durante um período médio
de 10 a 15 minutos. Em contato com a
pele, lavar bem com água e sabão e
utilizar creme hidratante. Caso o problema
persista, procurar auxílio médico.



Manter fora do alcance de crianças e
animais.



Para mais informações sobre manuseio e
segurança, consulte a FISPQ do produto,
disponível
em
nosso
site
–
www.dryko.com.br

Deve ser adicionado à água de amassamento das
argamassas ou concreto, conforme traço
especificado abaixo:
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