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

2. Utilização  Na regularização de superfícies de betão, argamassas de cimento ou gesso, alvenaria de blocos de betão 
de argila expandida. Pode também ser usado para nivelamento de superfícies texturadas, para posterior 
repintura com uma tinta lisa. 
 

3. Propriedades  Pode ser pintada.  

 Substitui com vantagens o estuque convencional.  

 Grande dureza e coesão do revestimento ( após secagem).  

 Rápido enrijamento.  

 Bom poder de enchimento.  

 Compatível com quase todo o tipo de superfícies ( mesmo em mau estado) 

 

4. Características  

 

- Cor: branco 

- Densidade: 1,80 (a 23 C) 

- Sólidos em volume: 52,9 % 

- Ponto de inflamação: não inflamável 

 

5. Preparação da 
superfície 

As superfícies devem estar bem secas, desengorduradas e sem partículas em desagregação. 

6. Aplicação Aplicar 1 a 3 demãos (dependendo do estado da superfície) de Dyru-Estuque, normalmente sem qualquer 
diluição. Para se obter maior rendimento, pode efectuar-se o espalahamento por projecção, seguido de um 
alisamento com a talocha. 

 

7. Sistema de 
aplicação 

Por projecção e com talocha. 

8. Rendimento 1,5 – 2,5 kg /m
2
, em função da superfície a regularizar. 

9. Secagem  Ao tacto: aprox 1 h (a 23ºC)  

 Enrijamento: 6 a 24 horas após a aplicação, em função da temperatura, humidade ambiente e 
espessura da camada.  

 Para pintura: aprox 24 h 
 

10. Limpeza Água 

11. 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. 

 
Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios 

prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736. 
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