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O DRYBOX Fissura é uma massa elástica, base aquosa, indicada na 

vedação de juntas de dilatação com no máximo 20% de alongamento. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

- Cor branca 

- Base acrílica 

- pH: 8 a 10 

- Consistência pastosa 

- Densidade 1,47 ± 0,2 g/cm² 

- Cura por evaporação 

- Tempo de cura 24 horas variando de acordo com as condições 

climáticas. 

 

 

INDICAÇÃO 

 

É indicado no tratamento de fissuras em alvenaria, acabamento no rodapé 

de paredes em gesso acartonado antes da impermeabilização, juntas de 

dilatação em materiais diversos, como concreto, madeira, alvenaria e 

calafetagem de pias, louças sanitárias e calhas. 

 

 

APLICAÇÃO 
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- Na superfície totalmente limpa, aplique o produto em duas etapas, caso 

a espessura da junta de dilatação supere 8 mm, para facilitar a 

evaporação da água. 

- Para obter um acabamento liso e uniforme, utilize uma borracha plana e 

molhada fazendo arremates após a aplicação. 

 

 

CONSUMO 

 

- O consumo médio é de 170 gramas por metro linear de junta. 

 

 

VALIDADE 

 

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

indicações de conservação especificadas no rótulo. 

 

 

EMBALAGEM 

 

- Disponível em embalagens de 450 gramas, 1.5 Kg e 5 Kg. 

 

 

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 
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desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, 

oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má 

aplicação. 

 

ENG. ROBERTO ALBERO 

GERENTE TÉCNICO 


