MANTA LÍQUIDA DRYKOLAJE
MANTA LÍQUIDA DRYKO LAJE
Emulsão acrílica, pronta para uso e de fácil
aplicação. Após aplicada, forma uma película
branca,
com
excelente
acabamento
e
estanqueidade, além de refletir os raios solares
reduzindo assim parte do calor absorvido pela
estrutura. Dispensa proteção mecânica e aceita
pigmentação.

CONSUMO
2,5 a 3,0 kg/m² - Estruturado com uma tela
industrial de poliéster
EMBALAGEM

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Recomendado como pintura protetora e refletiva
de impermeabilizações asfálticas e paredes,
utilizado para impermeabilização de áreas não
transitáveis como pequenas lajes, calhas, sheds,
cúpulas e marquises.
ENSAIOS

Galão de 4 kg
Balde de 12 kg
Tambor de 200 kg

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
ESPECIFICAÇÃO

Massa Especifica

1,10 g/cm³

Tempo de secagem entre demão

4 à 6 horas

Liberação da área

Após 72 horas

Aspecto

Líquido Branco

Flexibilidade a 0 °C

demãos cruzadas, aguardando a secagem entre
as demãos. Se necessário, estruturar com tela
industrial de poliéster após a primeira demão.
Na primeira demão se necessário diluir até 20%
com água.

Sem Trincas

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.



Vale ressaltar que não deverá ser colocado
nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de
regularização. Essa argamassa deverá ter
acabamento desempenado, com espessura
mínima de 2,0 cm.

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.

Com a superfície limpa e seca, aplicar com
brocha, trincha, vassoura ou pulverizador de 2 a 4



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

Envelhecimento acelerado

Sem Alterações

APLICAÇÃO
Executar regularização com caimento mínimo de
2% em direção aos pontos de escoamento de
água, preparada com argamassa de cimento e
areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão
adesiva Drykofix Chapisco na água de
amassamento para maior aderência ao substrato.

www.DRYKO.com.br
Fazemos diferente, fazemos melhor!
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