SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA WATER STOP
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: IMPERMEABILIZANTE

WATER STOP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Adequado para os mais diversos trabalhos de impermeabilização, incluindo
reparações em áreas não transitáveis. Pode ser aplicado em inúmeros tipos de
substratos como por exemplo, madeira, pedra, metal, placas cimentícia, concreto e
muitos tipos de plásticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Tempo de cura:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:
Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Resina poliuretano e siloxano, cargas minerais inertes, aditivos.
Cinza
Ao toque 4 horas, cura total entre 24horas (25°C e 60% URA). Para tanques e caixas d’água 120horas/5dias.
Inflamável
4,3Kg
Utilizar pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica
De 0,50kg/ m² para uma espessura de 2mm.
12 meses a partir da data de fabricação
Pastosa
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a
aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. Fissuras devem ser reparadas antes da aplicação.
Para substratos de concreto recentes (mínimo de 48 horas) recomenda-se a aplicação de duas demãos da base protetora DRYLEVIS após secagem
pode-se aplicar o WATER STOP. A limpeza do substrato poderá ser manual, por lixamento ou por hidro jateamento. A temperatura da base não
deverá ser inferior a 15°C nem superior a 35°C. Ralos, rodapés, meias canas e etc., devem receber um reforço entre a 1° e 2° demão com tela
DRYFIT PLUS. Para trincas e rachaduras recomenda-se o uso do selante adesivo DW240 FLEX. Para demais interferências, consultar o
departamento técnico da DRYLEVIS.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Utilizar pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos
cruzadas para assegurar a qualidade da aplicação.
As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso
haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas
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