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O DRYBOX Impermeabilizante Semi-Flexível Bi-componente é um produto 

formulado especialmente para venda ao público consumidor final e venda 

em lojas de material de construção. O produto é semi-flexível, com alta 

concentração de polímeros que impedem a incidência de umidade positiva 

e negativa. Em sua embalagem, os elementos estão separados e pesados 

para facilitar a utilização. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Polímeros: 

 

- Cor branca  

- PH: 8 a 10  

- Densidade:1,00±0,05g/cm³  

- Secagem por evaporação 

- Solvente: Água 

 

Carga Mineral: 

 

- Areia Classificada 

- Plastificantes 

- Conservantes 
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INDICAÇÃO 

 

É indicado em situações de incidência de umidade ascendente (Pressão 

Negativa) e também em áreas com pressão positiva com dimensões de 

até 40m² (em áreas maiores, utilizar o DRYBOX Impermeabilizante 

Flexível Bi-componente). 

 

 

APLICAÇÃO 

 

- Limpe a área a ser impermeabilizada, retirando materiais soltos ou 

contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como 

desmoldantes. 

- Misture de forma homogênea o polímero com as cargas minerais (as 

embalagens lacradas contidas no balde). 

- Aplique com trincha ou rolo de lã de carneiro, iniciando pelo tratamento 

de rodapés e ralos, que deverão receber estruturação com véu de 

poliéster (2mmX2mm). 

- Em seguida, aplique o produto em toda a área, aguardando a secagem 

entre as demãos. 

 

 

CONSUMO 

 

- O consumo é de 1,5KG/m² em 3 demãos. Obs. Piscinas e reservatórios 

= 2KG/m². 

 

 

VALIDADE 
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- Válido por 06 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as 

indicações de conservação especificadas no rótulo. 

 

 

EMBALAGEM 

 

- Disponível em baldes de 4 e 18KG. 

 

 

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 


