SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA PROTELHA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: PROTELHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PROTELHA PLUS é um produto impermeabilizante, de alta performance,
ecologicamente correto, que pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies.
Está disponível em cores e incolor na versão brilhante. Produto de fácil aplicação,
ótimo rendimento, pois já vem pronto para o uso. Trata-se de um produto pioneiro
formulado pela DRYLEVIS com a mais alta tecnologia em resinas e
impermeabilizantes. É amigável e ecologicamente correto, tendo como diluente a
água. Tem como principal característica o poder de impermeabilização das
superfícies, com alta resistência e durabilidade. O resultado final é um ambiente
renovado proporcionando bem estar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Tempo de cura:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:

Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos
Diversas ( Ver catalogo disponível).
Cura inicial em 40 minutos. Cura total em 72 horas. ( 25°C e 60% URA).
Não inflamável.
3,6L e 18L
Rolo, trincha e pincel
De 0,100kg a 0,150kg/ m². Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície,
sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. Para obter melhores resultados no rendimento do
produto, utilizar sempre o sistema PROTELHA em sua totalidade.
12 meses a partir da data de fabricação
Líquido
Brilhante ou fosco
Pronto para 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. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a
superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Utilizar pistola rolo de lã ou pincel. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em
camadas finas e aguardar o intervalo de 4 horas entre as camadas.
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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