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O DRYBOX Chapisco-Reboco é um aditivo para argamassas cimentícias, a
base de resinas acrílicas de alta aderência e aditivos especiais, que
promovem o aumento da plasticidade da massa fresca, melhorando a
trabalhabilidade e tem como características o aumento da resistência a
tração das argamassas, o aumento da flexibilidade da massa curada,
evitando assim a incidência de fissuras e trincas na argamassa aplicada,
alta aderência a diversos substratos, bem como proporciona uma
argamassa com menor absorção d´água, devido à sua característica
impermeabilizante.
Essa aditivação não impede a “respiração” da argamassa curada.

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca
- pH: 6 a 7
- Solvente: água
- Densidade 1,00 ± 0,05 g/cm³
- Secagem por evaporação

INDICAÇÃO

É indicado para aditivação de chapiscos, rebocos, assentamento de
cerâmica sobre cerâmica, colagem de peças em EPS (isopor – marca
registrada Knauf), peças em chapas cimentícias, entre outras aplicações.
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Diversas diluições do produto podem ser propostas pela Drybox, conforme
a utilização desejada.

APLICAÇÃO

- Limpe a área a ser tratada, retirando materiais soltos, que possam
prejudicar o desempenho do produto e acabamento final do serviço,
umedeça a superfície a ser trabalhada.
- No caso de superfícies com desmoldantes, é necessária a remoção
através de lavagem, escovação ou até mesmo apicoadas na superfície.
- A diluição padrão, para chapisco e reboco é de 1:2 (Drybox Chapisco Reboco: Água) em volume. – O traço para o chapisco é de 1 parte de
cimento e 2 partes de areia média. O traço para o reboco é de 1 parte de
cimento e 3 partes de areia média.

CONSUMO

- O consumo médio é de 300 gr/m² - Para aplicações de Chapisco.
- O consumo médio é de 400 gr/m²/cm espessura – Para aplicações de
Argamassa.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as
indicações de conservação especificadas no rótulo.
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EMBALAGEM

- Disponível em embalagens de 1, 3,6 , 10 e 20 Lts.

GARANTIA

- 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
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