
DESCRIÇÃO

O  DRYBOX  Cimentício  é  uma  massa  pronta,  com  alta  tecnologia 

incorporada, obtendo-se flexibilidade, elasticidade, e excelente aderência em 

todas as chapas cimentícias comercializada no mercado. 

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca

- Densidade: 1,20 ± 0,05 g/cm³

- Secagem por evaporação

- Solvente: água

INDICAÇÃO

É indicado no tratamento de juntas em chapas cimentícias (Espessuras de 8 a 

12,5 mm), formando um tratamento discreto, e de espessura reduzida.
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APLICAÇÃO

-  Primeiramente,  recomenda-se  respeitar  o  espaçamento  entre  as  chapas, 

determinado por cada fabricante, a fim de que possa ocorrer a movimentação 

de dilatação e retração das peças.

- O tratamento de juntas é feito em uma única operação, na seguinte ordem:

1 – Preencher o espaço entre as chapas com o DRYBOX CIMENTÍCIO;

2 – Aplicar o produto na mesma operação na largura da fita telada (fibra de 

vidro) de preferência com 10 cm de largura;

3 – Colocar a fita telada,  pressionando a mesma com a espátula a fim de 

retirar o excesso do produto e deixá-la com perfeito alinhamento e contato 

com o produto.

4 – Por fim,  ainda na mesma operação dar  o acabamento,  cobrindo a fita 

telada  com o DRYBOX CIMENTÍCIO,  pois  o  produto não sofre  retração 

significante e não será necessário repetir a operação para preenchimento com 

massa.

OBS.:  O  DRYBOX  CIMENTÍCIO,  é  um  produto  extremamente 

emborrachado  e  de  difícil  lixabilidade,  recomendamos  atentar  para  o 

acabamento  no  momento  da  aplicação  da  fita  não  deixando  excesso  de 

material. Também não há a necessidade de grande espessura de massa para a 

adequada resistência a tração do produto. Apenas o suficiente para cobrir a 

tela.
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CONSUMO

- O consumo do DRYBOX CIMENTÍCIO é de:

180 – 240 gramas / metro linear de junta

                         Ou

270 – 360 gramas / metro quadrado de fachada.

Variando conforme a largura do tratamento de junta.

VALIDADE

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

de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em baldes de 4 Kg.
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