SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: SOS

TELHAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SOS TELHAS da DRYLEVIS é ideal para vedação de trincas e fissuras em telhas e
lajes ocasionadas pela movimentação natural das estruturas e espaços deixados
por pregos e parafusos, impedindo a penetração de água. Produto flexível, aceita
pinturas isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas. Corrige furos,
trincas e fissuras de até 10mm, com aderência em todo tipo de telha, sem retração,
de fácil aplicação, acompanha a movimentação do substrato, resistência a
intempéries e raios solares, produto pronto para o uso. Produto indicado para
preenchimento de fissuras. Corrige e nivela imperfeições sem rachaduras em lajes,
telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto, galvanizadas, calhas e rufos. Uso
interno e externo.

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

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
Consultar tabela
Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA). A secagem pode sofrer variações de acordo com a espessura de
massa utilizada.
Não inflamável
900g, 3,6kg e 18 kg
Espátula ou desempenadeira e fita de tecido não tecido.
2,3 m² por kg
24 meses a partir da data de fabricação
Pastoso

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.
Aplicação do produto
Produto pronto para uso, não adicionar água. Com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira. Aplicar o produto sobre a fissura com o auxílio
de uma espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente até obter o nivelamento, evitando deixar espaços vazios. Em fissuras acima de
5mm é recomendado utilizar uma fita de Tecido não tecido ou fita telada de fibra de vidro de 10cm de largura COM A BANDAGEM VOLTADA para
a trinca, se o sentido da trinca mudar, corte a fita de modo que fique no sentido da trinca, preencha a superfície até o nivelamento desejado. O
produto pode ser utilizado para dar acabamento, como tinta e impermeabilizante para telha quando diluído a 20%. Diluído a 10% pode ser
utilizado como manta líquida impermeabilizante. Aplique de duas a três demãos com rolo, trincha ou pincel.

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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