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topeca

tratamentos de humidade

dry
revestimento betuminoso para a impermeabilização e protecção de
paredes enterradas

utilização

suporte

Protecção e impermeabilização de paredes enterradas após serem rebocadas ou
barradas com argamassa.
Utilizado como primário de aplicação de produtos de base asfáltica.
Reparação de pequenas fendas e juntas.
Na protecção anticorrosiva de tanques e depósitos metálicos.
Tratamento de madeiras em imersão.
Na agricultura como protecção dos cortes resultantes das podas.

• Betão;
• Reboco;
• Fibrocimeto;
• Metal;
• Madeira;
• Outros (consultenos).
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topeca dry

tratamentos de humidade

revestimento betuminoso para a impermeabilização e protecção de
paredes enterradas

recomendações
Não aplicar Topeca dry para substituir membranas de impermeabilização rasgadas.
Não aplicar sobre suportes gelados ou com risco de gelar nas 24 horas seguintes à
aplicação.
Em suportes de betão com grandes imperfeições (poros de grandes diâmetros, ferro à
vista, madeira à vista, etc.) regularizar previamente estas.
Não aplicar directamente sobre alvenaria de tijolos ou blocos.
Os utensílios/ferramentas com que se aplica o Topeca dry podem ser limpos com
água enquanto fresco. Depois de seco a limpeza destes terá que ser feita com
gasolina.
Não se deve aplicar Topeca dry abaixo dos 5ºC.
Se aplicar mais que uma camada, deve deixar secar a primeira, antes de aplicar a
seguinte. A aplicação do Topeca dry deve ser feita de forma cruzada.
Para fazer barreira às humidades por capilaridade deve aplicar 2 camadas de Topeca
dry, sobre vigas de fundações, antes da montagem das paredes, fazendo deste modo
uma eficaz barreira à capilaridade e como tal, uma prevenção ao aparecimento de
zonas de salitre.
Terminada a aplicação do Topeca dry deve tapar bem os recipientes, para evitar a
evaporação de água.
Não deixar exposto à acção directa de raios solares, visto que não resiste aos raios
UV.
Não aplicar Topeca dry quando é necessária uma elevada elasticidade.
Topeca dry não resiste à fissuração do suporte.
Topeca dry não se destina a impermeabilização de terraços.

composição e
características
Composição:
Emulsão de base aquosa de aspecto
pastoso solúvel em água.
Características:
Resiste até +100ºC de temperatura.
É flexível a 0º C.
Massa volúmica (a 25ºC): 980 a 1040
Kg/m3
Extracto seco: >50% em peso
Teor em água: <50% em peso
Tempo de secagem: <24 horas
Aplicar a temperaturas entre +10 a
+35ºC.
Nota: Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais,
em condições normais, (T=20ºC) e poderão variar com as
condições de aplicação.

cor
Preto

consumo
Cerca de 150 g/m2/camada.

apresentação
Latas de 5 e 25 Kg.

conservação
1 ano a partir da data de fabrico, com
embalagem original fechada ao
abrigo do gelo e de altas
temperaturas.
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tratamentos de humidade

revestimento betuminoso para a impermeabilização e protecção de
paredes enterradas

preparação do suporte
O suporte deve apresentar-se duro, seco e limpo (isento de pó, óleos, gorduras ou qualquer
outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência) e regularizado.
Eliminar as sujidades do suporte e resíduos com lavagem de alta pressão (80 bar).
Em suportes que apresentem sujidades vegetais lavar previamente com Topnet.

aplicação
Misturar bem o Topeca dry.
Comece por aplicar um primário com Topeca dry diluído com água (cerca de 2/3 de Topeca
dry : 1/3 água).

A aplicação faz-se com uma trincha, rolo, escova ou pistola com um mínimo de 8 bar de
pressão.
Aplicar uma 2ª camada quando a 1ª estiver seca.
Verificar a necessidade de uma 3ª camada em função da absorção do suporte.
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