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O DRYBOX Aditivo Moldura Externa é um produto compatível com 

argamassa cimentícia, tendo como característica alta aderência quando 

aplicado sobre EPS, além de proporcionar um revestimento com 

flexibilidade, resistência e baixa espessura ( 2 à 3 mm), resultando em 

peças mais leves. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

- Cor branca 

- PH: 6 á 7 

- Solvente: Água 

- Densidade: 1,00 ±0,05 g/cm³ 

- Secagem por evaporação 

 

 

INDICAÇÃO 

 

É indicado na fabricação de peças arquitetônicas em EPS com utilização 

exterior nas edificações, tais como molduras, rosetas, beirais, etc, além de 

permitir um acabamento com aparência de concreto/argamassa. 

 

 

APLICAÇÃO 

 



DRYBOX Obras Secas LTDA 
Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140 

www.drybox.com.br – drybox@drybox.com.br 
(41) 3586-0519 

- A peça a ser tratada deverá ser revestida com véu de poliéster, com 

malha de abertura de 2X2mm, através de colagem com cola de contato. 

- Diluir o DRYBOX Aditivo Moldura Externa na proporção de 1:3 de água 

em volume. 

- Misturar 1 parte de argamassa colante ACI para 1 parte de cimento 

CPIIE em volume. 

- Adicionar a solução de água +DRYBOX Aditivo Moldura Externa à 

mistura  de pós, até obter consistência fluída o suficiente para aplicação 

com pincel. 

- Aplicar em 3 demãos cruzadas sobre o véu de poliéster, aguardando 

secagem entre demãos. 

 

 

CONSUMO 

 

- 150 g/m² de revestimento (2mm de espessura). 

 

 

VALIDADE 

 

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as 

indicações de conservação especificadas no rótulo. 

 

 

EMBALAGEM 

 

- Disponível em baldes de 10 e 20 KG..  

 

 

GARANTIA 
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- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em 

nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A 

uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores 

conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade. 

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos 

e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o 

desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, 

oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má 

aplicação. 

 

ENG. ROBERTO ALBERO 

GERENTE TÉCNICO 


