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1. Descrição Produto pastoso à base de resinas acrílicas e alquídicas em solução solvente, que forma um filme elástico reforçado com 
fibras, totalmente impermeável e altamente resistente. 

2. Utilização  Reparação de emergência de fissuras e fendas em condições atmosféricas adversas e em todos os tipos de substratos 
(alvenaria, metais, madeira, vidro, PVC, etc). Estanca e repara todas as infiltrações de água em juntas, bases de chaminé, 
telhados, terraços, algerozes, caleiras, etc, mesmo em superficies molhadas. 

3. Propriedades  Aplica-se sem primário 
 Aplicável com humidade atmosférica alta 
 Repintável com tintas elásticas  
 Excelente elasticidade da pelicula 
 Óptima resistência aos raios U.V. 

 

4. Características  
Cor 
Densidade 

Sólidos em peso 
Ponto de 
Inflamação 

 
Branco 
1,01 a 1,04    
49-53 %   
 
30ºC 

5. Preparação da 
superfície 

As superficies a tratar devem estar isentas de poeiras, substâncias mal aderentes e gorduras. 

Eliminar fungos ou algas com o produto DIP Anti-Musgos e Bolores refª 8670, se a superficie estiver seca. 

6. Aplicação Homogeneizar bem o produto antes de usar. 

Aplicar DIP Stop directamente à trincha ou rolo, geralmente numa única camada espessa. No caso de fissuras maiores 
pode ser necessária uma segunda camada. Alisar o produto numa única direcção preferencialmente no sentido 
prependicular às fissuras. 

7. Sistema de 
aplicação 

Trincha ou rolo: sem diluição (excepto na 1ª demão) 

8. Rendimento 0,7 a 1,5 m2/ l cada demão 

Espessura recomendada : 430 µm (espessura seca); 1000 µm (espessura húmida) 

9. Secagem Ao tacto : 4 horas 

Para repintura : 2 dias (preferencialmente esperar até a superficie estar seca) 

10. Limpeza Com água e sabão 

11. Indicações 
importantes 

 Este produto não é recomendado para tanques e piscinas 
 Cobrir as fissuras sempre do lado de onde provém a infiltração 
 A aplicação do produto em condições adversas diminui a sua durabilidade, recomenda-se que se efectuem 

posteriormente e em tempo seco, os tratamentos definitivos com DIP Impermeabilizante refª 8610 e Tela de 
Armadura  

 Não aplicar este produto sobre isolamento de Poliestireno ou sobre betão novo. 
 Respeitar sempre as indicações técnicas durante a aplicação, em termos de condições ambientais, instruções de 

aplicação e de segurança. 

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 Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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