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INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL 

PROPRIEDADES BENEFÍCIOS 
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Permite que a parede respire 

DYCRILTEX 
Jun-2014 (WP 1452) 

Tinta de areia fina Exterior Alvenaria 

REFª 5900   ITC Nº 651 

o Tinta plástica formulada com base em 

emulsão aquosa 100% acrílica e 

pigmentação selecionada. Tinta já contem 

anti-algas e anti-fungos.  

o Brilho Mate 

o Acabamento areado fino 

o Disponível em branco, base 10 e 20 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 

o RENDIMENTO: 5 – 6 m2/l por demão (em 

função do estado da superfície e do relevo 

pretendido) 

 

o SECAGEM AO TATO:  

Aprox .30 min 

o SECAGEM PARA REPINTURA : 

Aprox .4h 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

o DENSIDADE: 1,51 (a 23ºC) 

o VISCOSIDADE: 127 - 133 KU (a 23ºC) 

o SÓLIDOS EM VOLUME: 47,0 ±1,0 % 

o PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável 

 

Valor limite da UE para este produto (subcat. 

A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 

40 g/l COV 

Previne o aparecimento da humidade 

Ajuda a manter as fachadas limpas e sem manchas 

Visualmente tem acabamento fino, mas é rugoso no 

toque 

Microporosa 

Resistente à intemperie 

Boa resistência a algas e fungos 

Pelicula areada fina 

5L 15L 

EXT 
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Limpeza das ferramentas 

o Água 

Sistema de Aplicação 

o Rolo ou pistola airless. 

Preparação da Superfície 

As superficies a pintar devem estar coesas, isentas de areias soltas, poeiras e gorduras, e bem secas. 

O Dycriltex poderá ser aplicado directamente ao reboco coeso para tapar eventuais microfissuras. Em caso de 

fissuras maiores, deverão ser reparadas previamente antes da aplicação da tinta.  

Se o suporte estiver fraco, deverá ser aplicado previamente uma demão de Dyrufix refª 37031. 

 

o Pinturas de Raiz:  Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. No 

caso do betão, aplicar uma demão prévia com o primário Dyrufix refª 37031 ou Dip Fix ref. 8655 

 

o Repinturas:  Remover, por escovagem ou raspagem, toda a tinta antiga mal aderente. Efectuar uma 

lavagem geral. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de 

seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfecção. 

Aplicação 

o Agitar o produto até completa homogeneização, aplicar 2 a 3 demãos, diluindo a 1ª demão até 10% com 

água e as restantes sem diluição. 

Indicações importantes 

o Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso. 

o Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas 

e na ficha de dados de segurança do produto. 

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes 
condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do 
telefone 917605736. 
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