
ASFOX
ASFOX
Asfalto  modificado  oxidado  com  excelente
propriedade impermeabilizante, obitido a partir do
Cimento Asfáltico de Petróleo

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Colagem de isolantes térmicos, mantas asfálticas,
bem como para moldagem in loco de membrana
asfáltica.

NORMA
Ensaios  e  especificações  segundo  NBR 9910  -
Tipo II. 

ENSAIOS

ESPECIFICAÇÃO  NORMA

Ponto de 
amolecimento (º C)

75 – 95 °C NBR 6560

Penetração (25 ºC, 
100 g, 5 s) 0,1 mm

20 a 35 dmm NBR 6576

PREPARO DA SUPERFÍCIE
As áreas devem estar isentas de óleo e graxa.
Executar regularização com caimento mínimo de
1%  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.
A cura da regularização deve ser de no mínimo-7
dias. Em pavimentos novos aguardar a cura de
no mínimo 15 dias, antes da aplicação do Asfox.

Essa  argamassa  deverá  ter  acabamento
desempenado com espessura mínima de 2,0 cm.

APLICAÇÃO

Aplicação:

 Retire o excesso do saco de papel
 Aqueça  uma  caldeira  apropriada  com

termômetro para controle de temperatura
entre 160 e 200 °C.

 Adicione o Asfox e aguarde a fusão
 O  aquecimento  por  chama  direta  não  é

recomendado
 Aplique com vassoura de fibras vegetais

(meada)  até  atingir  o  consumo
recomendado.

Colagem de manta asfáltica

Após  a  aplicação  do  Asfox,  desenrole
simultaneamente a manta, exercendo pressão do
centro para as bordas a fim de expulsar as bolhas
de ar.

Não  espalhar  o  Asfox  mais   do  que 50  cm de
distância  do  rolo  da  manta,  evitando  o
resfriamento  do  asfalto  antes  da  colagem  da
manta.

Em áreas não sujeitas a trânsito pode-se aplicar o
Drykolaje ou Drykolaje TOP.
Executar proteção mecânica conforme solicitado
e recomendado em projetos.

CONSUMO

2,5 a 3,5 kg/m²/demão

EMBALAGEM

Saco com 20 kg

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

Validade de 12 meses a partir da data de fabrica-
ção. O produto deve ser armazenado em local co-
berto, ventilado, seco, longe de fontes de calor.
O produto deve ser aplicada por profissional habi-
litado e em conformidade com as instruções de
nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança
do Produto.
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ASFOX
MANUSEIO E SEGURANÇA

 Evitar  que  o  produto  fique  próximo  ao
calor, chama ou faísca, evite fumar.

 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.

 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.  Não  remover  o
produto. Procurar um médico.

 Manter  fora  do  alcance  de  crianças  e
animais.

 Não  indicado  para  aplicação  em  locais
fechados, caso necessário criar ventilação
forçada

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