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1. Descrição Produto hidrófugo concentrado sem solvente com microemulsão à base de resinas de à base de resinas de silano e siloxano 
para o tratamento de ascensões capilares. Forma uma barreira impermeável a todas as ascensões capilares. O produto é 
concentrado e como tal terá que ser diluído. 

2. Utilização  Em paredes maciças constituidas por materiais porosos e não porosos. Em paredes ocas, consultar o nosso serviço de 
assistência técnica. Aplica-se por injecção 

3. Propriedades  Hidrófogo sem solventes 
 Difusão homogenea no material. 
 Melhoria do coeficiente de isolamento térmico das paredes  
 Miscibilidade com a água do suporte 
 Evita a formação de sais 
 Microporoso, deixa respirar o suporte 

4. Características  
Cor 
Aspecto 
Densidade 
Viscosidade 
pH 
Sólidos em peso 
Flash point 

 
amarelado 
acetinado 
0,98  (a 20ºC) 
7 mm2/s 
6 
8,5% 
25ºC 
 

5. Preparação da 
superfície 

Investigar as origens da humidade do edificio a tratar. Antes de iniciar o trabalho, é necessário determinar a causa da 
humidade, analisar as superfícies subjacentes e adjacentes, as condições de funcionamento da instalação e o estado da 
superfície a ser tratada. 
Decapar os revestimentos antigos das paredes a tratar em cerca 50 cm, para pôr em evidência a constituição do suporte. 
Reparar todas as fissuras ou cavidades para uma melhor distribuição do produto. Eliminar todos os papéis, folhas de 
chumbo ou revestimentos que possam evitar a respiração das paredes bem como os gessos e revestimentos salitrosos e 
friáveis. 
 
O produto pode ser aplicado em suportes húmidos (humidade inferior a 90%) 
 

6. Preparação do 
Produto 

Preparar a solução de injecção diluindo com água nas seguintes proporções: 7,5% de produto para 92,5 % de água. 
Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar. 
O tempo de estabilidade da solução é de 24h. 

7. Aplicação Paredes maciças constituidas de materiais porosos 

Realizar horizontalmente, uma série de furos a 10cm do solo, espaçados de aproximadamente 12 cm e de uma 
profundidade igual aos 2/3 de espessura da parede. No caso de porosidade forte ou de superficies ocas, é aconselhável 
efectuar 2 linhas de injecção. 
Eliminar o pó através da insuflação de ar nos buracos. 
Introduzir nos buracos com a ajuda de um martelo e um soco especial para poder martelar nas buchas sem danificar o 
sistema anti-retorno.  
Para paredes com espessuras inferiores a 25 cm utilizar buchas de 9 mm de diâmetro, no caso de serem superiores a 25 cm 
utilizar buchas de 18 mm de diâmetro. 
No caso de furos bastante profundos, aumentar artificialmente o comprimento das buchas, adicionando-lhe na ponta um 
tubo perfurado em pvc de igual diâmetro.  
A injecção faz-se com a ajuda de um compressor 
Solo exterior e interior ao mesmo nivel – deve-se fazer uma perfuração a direito a 10 cm acima do nivel do solo. 
Solo interior mais alto que o solo exterior – perfurar a direito 10 cm acima do nivel do solo interior 
Solo interior mais baixo que o solo exterior – deve-se fazer uma perfuração inclinada em direcção à parte mais próxima do 
solo interior. Proceder se possível a uma impermeabilização por barreira da parede pelo lado exterior, desde o nível interior 
até à superfície exterior. 
Barreira vertical: 
 No caso das paredes, com uma diferença de nível, se a parede a tratar está em contacto com uma outra parede húmida, é 
necessário tratar a conexão vertical para criar uma barreira estanque à infiltração lateral. 
 

8. Sistema de 
aplicação 

Compressor de ar, pistola de injecção e buchas especiais com sistema anti-retorno 

9. Técnica de 
injecção 

Utilizar um injector munido duma válvula anti-retorno que permite manter a pressão do produto após a injecção 
A injecção faz-se com a ajuda de uma bomba e duma pistola airless munida dum bico para fixar nas buchas com sistema 
anti-retorno. A pressão necessária deverá ser variável entre 3 a 30 bar dependendo da natureza e porosidade da parede. 
O tempo necessário para uma boa saturação do suporte varia com a sua espessura e com a natureza dos materiais que o 



 

 

 

 

constituiem. Pode-se considerar que a parede está saturada, quando o produto aparece à superficie. Durante a injecção 
pode acontecer uma queda de pressão se a parede tiver zonas ocas, que será mostrada pelo manómetro se ele fizer parte do 
equipamento. 
È sempre possivel reinjectar o mesmo produto após um mês para compensar as eventuais perdas. 
 
Os tipos de paredes:  
Para paredes sólidas feitas de materiais porosos: tijolo maciço, pedra calcária, betão poroso ... Injectar a DIP Imper 400 no 
material até à saturação do meio. As juntas em torno do material serão tratadas automáticamente por difusão.  
Para paredes sólidas feitas de materiais não porosos: Injectar DIP Imper 400 apenas nas juntas em torno do material para 
embrulhar cada bloco.  
Para as paredes com cavidades: tijolo perfurado ou vazado, injectar DIP Imper 400 em cada célula para saturar o fundo do 
material e as juntas abaixo. Injectar em todos eles se possível em pé de igualdade. 
 Para as paredes antigas: Injectar até à saturação DIP Imper 400 na argamassa de ligação a vários blocos de pedra 
(especialmente se elas não são porosas).  
Para as paredes cuja espessura é superior a 45 cm: Trate ambos os lados da parede, fazendo buracos nas linhas escalonadas. 
Em todos os casos, é necessário que as juntas verticais sejam devidamente saturadas. 
 

10. Rendimento / 

Consumo 

Para paredes com 20 cm de espessura: aproximadamente 3 L/m 

Para paredes com 40 cm de espessura: aproximadamente 6 L/m 

11. Secagem A secagem varia em função: temperatura e humidade da superfície, espessura dos muros, a taxa de humidade antes do 
tratamento e circulação de ar. 
6 a 12 meses. Durante este periodo é importante deixar a parede respirar e evitar aplicar revestimentos que sejam 
impermeáveis ao vapor.  

12. Limpeza Com água e sabão 

13. Indicações 
importantes 

 Assegurar uma boa ventilação de caves. 
 Após secagem e eleminação de todos os vestigios de sais e salitre, pode ser recoberto por tintas microporosas ou 

produtos não filmogénicos. 
 Se recobrir com papel de parede vinílico, utilizar uma cola adequada. 
 Proteger o chão durante a aplicação do produto. 
 Prazo de validade: 1 ano em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rua Cidade de Goa, 26 
2686-997 Sacavém 

www.dyrup.pt 

  
TINTAS DYRUP, S.A. 

Tel.: +351 21 841 02 00 


