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INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DIP ANTI HUMIDADE
Interior
1.

Descrição

Produto formulado à base de resinas acrílicas em solução. Produto que reage com a água contida nas paredes eliminando
manchas de humidade, reduzindo a possibilidade de formação de salitre, o amarelecimento e empolamento das superficies.

2.

Utilização

Para aplicação no interior sobre alvenarias em bruto ou com capa de cimento, rebocos, estuque, betão, etc. Impermeabiliza
e decora paredes húmidas, em fase de secagem.

3.

Propriedades

4.

Características
Brilho
Densidade
Sólidos em peso
Teor em COV

5.

Preparação da
superfície

As superfícies a tratar devem estar isentas de poeiras e gorduras. Eliminar todas as matérias não aderentes.
Reparar préviamente todas as fissuras.
Se existirem fungos ou bolores, as zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
Em superficies porosas ou pulverolentas, aplicar uma demão de DIP ANTI HUMIDADE diluida a 2-5% com água.

6.

Aplicação

Agitar bem o produto, antes e durante a aplicação. Aplicar 2 demãos de DIP ANTI HUMIDADE a 0,1L/m2 por demão

7.

Sistema de
aplicação

Trincha ou rolo: sem diluição
(O produto não pode ser pulverizado)

8.

Rendimento

10 m2/L (cada demão) o que equivale a 100 ml/m2.

9.

Secagem

Ao tacto : 2 horas

Aplicável mesmo sobre suportes ligeiramente húmidos, mas não sujeitos a pressão de água pelo exterior.
Microporoso
Sem cheiro
Pode ser repintado com outras tintas desde que sejam microporosas.
Reduz a possibilidade de formação de salitre
Pode ser tintado com corantes universais (até 3% no máximo)
Acetinado
1,25 (a 20ºC)
47±3 %
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 7 g/l
COV

Para repintura : 6 horas
Secagem completa : 12 horas
( a 20ºC e 50% de HR)
10.

Limpeza

11.

Indicações
importantes

Com água e sabão
Não aplicar este produto a temperaturas ambientes inferiores a 5ºC ou superiores a 35ºC.
Quando se trata de paredes em contacto com a terra ou de infiltração devidas a uma contra pressão, recomendamos
a utilização do DIP Barreira Contra a Àgua refª 8690.
O produto pode ser recoberto apenas depois de seco, por tintas ou papel microporosos (evitar os papéis vínilicos ou
texteis)
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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