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O DRYBOX Revestimento Elástico é a solução ideal para 

impermeabilização de áreas sujeitas às ações da água, umidade e 

intempéries. Formulado a base de resinas elastoméricas, forma uma 

membrana altamente flexível. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

- Cor branca  

- Base elastomérica 

- pH: 8 a 10 

- Consistência pastosa 

- Densidade 1,35 ± 0,2 g/cm³ 

- Cura por evaporação 

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

climáticas. 

- Solvente: Água 

 

 

INDICAÇÃO 

 

O DRYBOX Revestimento Elástico é indicado para áreas sujeitas às ações 

da água, umidade e intempéries, tais como paredes externas, chapas de 

drywall, calhas de concreto, marquises, coberturas, sacadas, lajes e 

terraços. Na cor branca, reflete os raios solares e reduz o calor absorvido, 
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indicado no caso de telhas com irradiação de calor no ambiente, com sua 

pintura no lado externo. 

 

 

APLICAÇÃO 

 

- Limpe a base, retirando materiais soltos, poeiras, óleos, desmoldantes 

ou outros materiais que possam prejudicar a aderência. 

- Regularize a superfície caso seja necessário. 

- A primeira demão deverá ser diluída com 15% de água e as demais 

deverão ser aplicadas sem diluição. 

- Faça a aplicação em Três demãos cruzadas, respeitando o intervalo de 3 

horas, conforme a temperatura ambiente e a umidade do ar, utilizando 

trincha ou escovão de pêlo macio. 

- Em áreas sujeitas a movimentação, é necessária a utilização de reforço 

com tela de poliéster entre a primeira e segunda demão. 

 

 

CONSUMO 

 

- Aproximadamente 350 gramas/m² para paredes de drywall e 2,2 Kg/m² 

para superfícies de alvenaria revestida com reboco poroso. 

 

 

VALIDADE 

 

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

indicações de conservação especificadas no rótulo. 
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EMBALAGEM 

 

- Disponível em embalagens de 10 e 20 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 

desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, 

oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má 

aplicação. 

 

ENG. ROBERTO ALBERO 

GERENTE TÉCNICO 


