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DRYKOPRIMER ECO

Pintura  de  imprimação  à  base  de  solventes  
ecológicos,  composta  de asfaltos  modificados e  
aditivos. Permite a secagem em menor tempo que 
os  sistemas  base  água  tradicionais.  Permite  
aspecto de película e capacidade de penetração  
próximos aos sistemas base solvente. Aplicação a  
frio  sobre  superfícies  de  concreto,  argamassa,  
alvenaria, PVC, fibra de vidro, entre outros.

Drykoprimer  Eco  é utilizado como primer  para 
substrato  em  áreas  que  receberão 
impermeabilização  com  mantas  no  sistema  de 
aplicação com maçarico, ou aderidas com asfalto.
  
CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado  para  diversos  substratos  como 
concreto,  metal,  alumínio,  madeira entre outros,  
com função de melhorar a aderência na aplicação 
da manta asfáltica.

NORMA

Ensaios e especificações de acordo a ABNT.

ENSAIOS

RESULTADOS NORMA

Massa Específica 1,0 g/cm³ 9685

Secagem Total 30 minutos 9685

APLICAÇÃO

O local que receberá o  Drykoprimer Eco deve 
estar  limpo,  seco  e  regularizado  em 
conformidades com sua utilização.

O produto é aplicado puro. Utilizar pincel ou rolo  
de  pintura  de  lã  de  carneiro  em  uma  única  
demão, aguardando a secagem por um período  
mínimo de 4 horas antes da aplicação do sistema 
de  impermeabilização.  O  produto  deverá  ser  
homogeneizado antes e durante a aplicação.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo 
chuvoso e substrato molhado. 

Deve-se  evitar  também  a  aplicação  sobre 
marcações  existentes  como  pinturas,  
termoplásticos e outros.

CONSUMO

0,30 litro/m².

EMBALAGEM

Galão de 3,6 litros
Lata de 18 litros
Tambor de 200 litros.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 

Validade do produto é de 12 meses a partir  da  
data  de  fabricação,  desde  que  armazenado  na 
posição vertical, na embalagem original e intacta,  
em local seco, bem ventilado e longe do calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

 Evitar  que  o  produto  fique  próximo  ao 
calor, chama ou faísca, evite fumar.

 Recomendamos  observar  as  normas  de 
segurança  estabelecidas  pelos  órgãos 
competentes e o uso de EPIs adequados  
como luvas e óculos de segurança.

 O produto  não deve ser  ingerido  e  nem 
entrar em contato com a pele ou os olhos.

 Em caso de ingestão acidental, não forçar  
vômito.  Em contato  com os  olhos,  lavar  
bem com água durante um período médio  
de 10  a  15 minutos.  Em contato  com a  
pele,  lavar  bem  com  água  e  sabão  e 
utilizar  creme  hidratante.  Procurar  um 
médico.

 Manter  fora  do  alcance  de  crianças  e 
animais.

 Não  indicado  para  aplicação  em  locais  
fechados, caso necessário criar ventilação  
forçada

 Para mais informações sobre manuseio e  
segurança, consulte a FISPQ do produto,  
disponível  em  nosso  site  – 
www.dryko.com.br 

www.DRYKO.com.br
Com a DRYKO não tem tempo ruim!
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