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BOLETIM TÉCNICO 

 

DRY SOLUTION 
 

 

 

Descrição: Massa em pó multiuso à base de água, com alto poder de enchimento e cobertura. Pode 

ser utilizado tanto para o emassamento em geral, para corrigir pequenos defeitos de 

superfícies, como também como seladora para receber acabamento ou mesmo como tinta 

de acabamento. Produto de fácil aplicação, bastando misturar água na proporção correta 

para sua utilização e aplicação, possui ótimo rendimento por m². Após a aplicação, a 

parede esta pronta para receber pintura que poderá ser acabamento de tintas à base de 

PVA, Acrílico ou o próprio produto já serve de acabamento. Pode ser aplicada apenas em 

superfícies internas de alvenaria como: reboco novo, curado, seco e firme, ou sobre 

pinturas antigas, bem aderidas e previamente lixadas, paredes ou tetos. 

  

 

Uso e Aplicações: Seu uso é recomendado para superfícies  internas de reboco novo e firme, objetivando a 

uniformização e absorção das mesmas, aumentando o rendimento das tintas de 

acabamento. 

 

 

Código do Produto: MS 46.05.005-43 (20 quilos), de cor branca com acabamento fosco  

 

 

Método de Aplicação: Massa - Espátula ou desempenadeira. 

Seladora/Tinta Acabamento – Rolo de pintura, pincel ou trincha. 

 

OBS.: Para superfícies muito porosas e absorventes, aplicar uma demão prévia de Fundo 

Preparador de Paredes Brasilar ou Dry Solution como Selador para preparar o 

emassamento. 

 

 

Rendimento Teórico : - 1 - 2 m²/ litro/ demão como massa corrida 

  

- 8 - 10 m²/ litro/ demão como seladora 

  

- 8 - 10 m²/ litro/ demão como tinta acabamento 

  

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 

da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície, do método de 

aplicação e do tipo de material a ser aplicada, além dos conhecimentos técnicos e práticos 

do aplicador. 

 

 

Preparação da Superfície :       Limpar e lixar a superfície adequadamente, removendo totalmente as partículas soltas, 

rebarbas e preencher com a própria massa eventuais buracos ou falhas. A superfície deve 

estar livre de produtos que contenham derivados de petróleo, desmoldantes ou outros que 

possam prejudicar a aderência. A superfície a ser aplicada deve estar em bom estado de 

conservação (NBR 13245/92). Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas 

para remover a poeira. 
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PREPARO DO PRODUTO 
 

 

ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ SER PREPARADO MECANICAMENTE 
Recomendamos uso de furadeira/misturadores e batedores adequados para mistura de tintas. 

 

 

 

Instruções Gerais:  Misturar com agitação mecânica constante até perfeita homogeneização, diluir o produto 

com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de 

aplicação. 

Como Massa Corrida:  Utilizar aproximadamente 6 litros de água potável para 20 kg de MASSA DRY 

SOLUTION, polvilhando o produto sobre a água. Misturar mecanicamente, até obter uma 

massa homogênea com consistência pastosa, de forma a não escorrer da ferramenta 

quando posta de cabeça para baixo. Tempo de utilização aproximado de 120 - 130 

minutos. - Descartar o produto assim que a mistura começar a endurecer. 

 

Como Selador:  Utilizar aproximadamente 13 - 14 litros de água potável para 20 kg de DRY SOLUTION, 

polvilhando o produto sobre a água. Misturar mecanicamente, até obter uma tinta 

homogênea com consistência liquida e bem fina, de forma a não ficar pesada na aplicação 

do rolo ou trincha. Tempo de utilização aproximado de 140 - 160 minutos. - Descartar o 

produto assim que a mistura começar a endurecer. 

 

Como Tinta:  Utilizar aproximadamente 10-12 litros de água potável para 20 kg de DRY SOLUTION, 

polvilhando o produto sobre a água. Misturar mecanicamente, até obter uma tinta 

homogênea com consistência liquida, bem fina, sem pontos e sem grúmulos, de forma 

que a não ficar pesada na aplicação do rolo ou trincha e não escorra. Tempo de utilização 

aproximado de 140 - 160 minutos. - Descartar o produto assim que a mistura começar a 

endurecer. 

 

Secagem/ nº demãos:  Aplicar quantas demãos for necessário para eliminar os defeitos, com intervalo de 

secagem de 2 horas. Esperar 24 horas de intervalo para dar o acabamento de tinta. 

  

 

Recomendações:  É importante proceder perfeita homogeneização mecânica do produto antes da 

diluição.   

 

Condições de aplicação:  Temperatura entre 12 e 38ºC e umidade relativa do ar máxima de 80%. A durabilidade e a 

integridade da pintura dependem das condições e qualidade do substrato a ser pintado. 

Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, 

descascamento, infiltrações de umidade, desplacamento, fissuras, trincas, proliferação de 

microrganismos, sujeiras e outros contaminantes/ problemas, comprometerão a 

integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho.  

 

Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem 

como seguir todos os procedimentos contidos nesse boletim técnico.  

Para superfícies em bom estado, lixar e retirar o pó antes da pintura utilizando-se pano 

umedecido para sua completa remoção o que evita problemas posteriores como 

descascamento.  

Para melhor nivelamento e acabamento final da pintura, utilizar um rolo de pelo baixo. 

Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluição da tinta, 

enquanto ainda estiverem úmidos. Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, 

tais como fundos, seladores, massas, texturas, etc., para evitar problemas de 

compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura. 

Para uma cobertura perfeita e uniforme da superfície, dependendo das condições de 

porosidade, uniformidade, textura, contraste e cor, poderá ser necessário maior número de 

demãos. Recomenda-se adquirir a quantidade de tinta suficiente para efetuar toda a 
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pintura, sempre que possível do mesmo lote, para evitar pequenas diferenças que possam 

existir entre produtos de lotes de fabricação diferentes. Caso não seja possível utilizar 

somente produtos de mesmo lote, fazer as emendas em uma descontinuidade de parede 

(como um canto). Emendas no mesmo pano devem ser evitadas. Caso não seja possível, 

efetuá-las enquanto a tinta ainda estiver úmida, utilizando técnica adequada para evitar 

diferença de cor e textura. 

 

Cores:  Além das cores do catalogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre si, ou 

adicionando-se corantes Brasimix em até 50 ml por galão de 3,6 litros. 

  

As cores formuladas com concentrados a base de pigmentos orgânicos (mais ecológicos), 

como amarelo, laranja, vermelho, verde, magenta e violetas, em função de sua natureza e 

performance, quando utilizadas em pinturas externas podem sofrer desbotamentos em 

decorrência da ação do intemperismo natural, sem ocasionar nenhum problema à 

integridade do filme da tinta. 

 

Para maior durabilidade, aguardar três semanas para limpeza da superfície pintada. 

Observações : O Rendimento é teórico , não considerando perdas decorrentes da rugosidade da 

superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 

semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras 

chuvas , mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as 

propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e 

produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo. 

 

Precauções e segurança: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, armazenar em local 

coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. 

Manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem. Na aplicação, usar 

máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Em caso de 

contato com os olhos ou pele, lave com água corrente em abundância. Caso ocorra 

irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão, não provoque 

vômito e procure auxílio médico, informando o tipo de produto. 

 

Este produto foi testado e aprovado por um severo controle de qualidade, sendo suas 

características preservadas, desde que seja corretamente armazenado e utilizado de acordo 

com as instruções descritas nesta embalagem.  

 

 

 


