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O DRYBOX Moldura é uma cola com alta concentração de resinas 

sintéticas, fabricado sobre a forma de pasta, para facilitar a colagem de 

peças em EPS (Poliestireno Expandido). 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

- Base acrílica 

- pH: 8 a 10 

- Densidade 1,47 ± 0,2 g/cm³ 

- Cura por evaporação 

- Cor branca 

- Consistência pastosa 

 

 

INDICAÇÃO 

 

É indicado no para colagem de peças leves em EPS (Poliestireno 

Expandido), em áreas internas de edificações.   

 

 

APLICAÇÃO 

 

- Antes da aplicação, limpe totalmente a superfície e a peça a ser fixada 

(moldura ou roseta em EPS). 
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- Aplique o produto com espátula ou o bico aplicador, sobre as estrias da 

peça e nas emendas. 

- Pressione a peça retirando o excesso do produto e dê acabamento antes 

da secagem. 

 

 

CONSUMO 

 

- O consumo médio é de 10 metros lineares/kilo a 20 metros lineares/kilo 

variando pelo tamanho da peça e condições da superfície. 

 

 

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, 1.5Kg 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. 
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GERENTE TÉCNICO 


