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FICHA TÉCNICA  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: Dryfull 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Dryfull é um hidrorrepelente base d’água que torna o substrato mineral impermeável à água 

prevenindo a eflorescência, facilitando também a repelência de sujidades.  

Benefícios  

Produto ase água, ótimo rendimento, secagem rápida, reduz a absorção por capilaridade sem 

alterar a respirabilidade do sistema, não altera o aspecto natural do substrato, livre de tack após 

a secagem. 

Indicação 

Impregnação hidrofóbica superfícies minerais de alta absorção como de tijolos aparentes, 

cerâmicas porosas não vitrificadas, telha cerâmica e concreto em áreas internas e externas. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Dispersão aquosa de silanos e siloxanos. 

Cor: Incolor 

Tempo de cura: 24 horas. Cura total 7 dias (25°C e 60% URA). 

Tipo de produto: Não inflamável 

Embalagens: Frasco de 200mL e 800mL 

Aplicação: Rolo, trincha, pincel ou pistola 

Rendimento: Frasco de 800mL 280m² por demão em superfícies de baixa absorção  

140m² por demão em superfícies de alta absorção 

Frasco de 200mL 70m² por demão em superfícies de baixa absorção  

35m² por demão em superfícies de alta absorção 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. 

Aparência: Líquido 

Acabamento: Natural 

Diluição: 800mL - 20 litros de água de água potável. 

Diluição 200mL - 5 litros de água potável. 

 
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. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação. 

 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

Diluir o produto em um recipiente limpo conforme a indicação misturando até formar um líquido homogêneo, diluição aproximada de 40mL por 

litro de água ou 2 tampas do produto por litro de água. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Utilizar luvas de proteção e óculos de segurança. Com o auxílio de um rolo de espuma, 

pincel ou trincha, aplicar a primeira demão espalhando de forma homogênea, em seguida 

com o substrato ainda úmido, aplicar as demais demãos com o intervalo máximo de 1 hora 

entre demãos. 
  

 

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 

 

http://www.drylevis.com.br/

