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O DRYBOX Hidrofugante é um composto de resina dispersa em solvente 

que atua penetrando na porosidade do material tratado. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

- Incolor 

- Secagem por evaporação 

- Solvente: Querosene 

 

 

INDICAÇÃO 

 

É indicado para superfícies porosas que absorvem umidade provocando a 

deterioração dos materiais. 

Recebendo o tratamento, a porosidade do material, absorve o DRYBOX 

Hidrofugante, que após a evaporação do solvente, fica preenchida com a 

resina, impedindo a absorção de umidade. 

Não prejudica o aspecto original da superfície tratada. 

 

 

APLICAÇÃO 

 

- Deve ser feita com trincha, pincel ou pulverizador de forma abundante, 

em uma única demão, na horizontal, cuidando-se para não deixar 

escorrer. 
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- A secagem é em torno de 1 hora e a cura total, 24 horas. 

- A superfície a ser tratada não deverá estar aquecida por luz solar, pois 

teria evaporação instantânea do solvente, prejudicando o desempenho do 

produto (Não ocorre a penetração do produto na porosidade do material). 

 

 

CONSUMO 

 

- Aconselha-se o teste prévio para certificar-se do consumo, pois tem 

grande variação em função da porosidade do material. 

Variações: 

- Superfícies alta porosidade – 1 a 3 m² por litro. 

- Superfícies média porosidade – 4 a 6 m² por litro. 

- Superfícies baixa porosidade – 7 a 10 m² por litro. 

 

 

VALIDADE 

 

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

indicações de conservação especificadas no rótulo. 

 

 

EMBALAGEM 

 

- Disponível em latas de 3,6 e 18 litros. 

 

 

GARANTIA 

 

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em 

nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A 
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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 


