
    DRYKOVEDA
DRYKOVEDA
Aditivo hidrófugo impermeabilizante de concreto e
argamassas,  tornando-os  impermeáveis  à
penetração  de  umidade  devido  à  redução  de
absorção capilar.
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Recomendado  para  diversos  substratos  em
função de melhorar a impermeabilidade, aplicado
em  fundações  em  combinação  com  solução
asfáltica,  paredes,  contrapisos,  argamassa  de
assentamento de alvenarias e reservatórios.

PREPARO DA SUPERFÍCIE
Com  a  superfície  limpa,  isentas  de  partículas
soltas,  óleos,  graxas,  desmoldantes sem trincas
e/ou fissuras.
As  estruturas  que  a  ser  impermeabilizada  com
argamassa deve estar bem dimensionada e sem
trincas.  Para  as  superfícies  revestidas  deve
realizar chapisco com Drykofix Chapisco.

APLICAÇÃO
Misturar  o  produto  por  aproximadamente  3
minutos antes da aplicação.
Realizar o chapisco aditivado com adesivo e após
24  horas  lançar  a  argamassa  de  revestimento
com  o  hidrófugo,  contendo  cimento  e  areia  no
traço  1:4,  e  adicionar  a  emulsão  com  2  L  de
Drykoveda para cada saco de cimento. 
Aplicar entre 2 a 3 camadas com espessura de 1
cm, assim que secar a primeira camada lançar as
demais camadas respeitando a secagem. 
Caso  ultrapasse  de  6  horas  entre  camadas,
recomenda-se efetuar um novo chapisco.
Na última camada de argamassa aditivada com o
aditivo  hidrófugo,  necessário  efetuar  o
acabamento desempenado. 

CONSUMO
0,25 L/m²/cm - 1 à 2 L por saco de cimento.

EMBALAGEM

Galão de 3,6 L
Balde de 18 L
Tambor de 200 L

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Validade do produto é de 12 meses a partir  da
data  de  fabricação,  desde  que  armazenado  na
posição vertical, na embalagem original e intacta,
em local seco, bem ventilado e longe do calor sob
temperatura de no máximo 25 ºC.
Garantimos  a  qualidade  de  nossos  produtos
contra defeitos de fabricação. Não assumimos a
responsabilidade pelo mau desempenho da obra
em função do uso incorreto e devido não termos o
controle direto sobre a aplicação. O produto deve
ser  aplicada  por  profissional  habilitado  e  em
conformidade com as instruções de nosso boletim
técnico e de Ficha de Segurança do Produto. 

MANUSEIO E SEGURANÇA
 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 

www.DRYKO.com.br
Com DRYKO não tem tempo ruim!
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