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CARACTERÍSTICAS 
 

Primário de 2 componentes formulado com resinas epoxi, resinas de poliamida e pigmentos 

anticorrosivos. Possui excelentes propriedades anticorrosivas, rápida secagem e excelente resistência e 

aderência. 

 

INDICAÇÃO 
 

Indicado para ser aplicado sobre metais ferrosos e não ferrosos e todo o tipo de estruturas metálicas, 

sempre que se pretenda uma boa proteção anticorrosiva e uma boa aderência. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Cinzento 

 Aspeto - Mate 

 Viscosidade (da mistura) - (22 – 28)”cF4 

 Secagem: 

o Superficial - 5 Minutos 

o Maleável - 15 Minutos 

o Duro - 24 horas 

 Tempo de vida útil (Pot Life) – De 12 a 24 horas (Dependendo da temperatura e humidade) 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/j): 500g/L 

(2010). Este produto contém no máximo 496.07g/L. 

 

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora 

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Proporções da mistura dos componentes: 

o Componente A = 90% 

o Componente B = 10% 

 Aplicar à trincha ou à pistola convencional airless, depois de bem homogeneizada a mistura 

dos dois componentes. 

 Não é necessária diluição. 

 Diluente de limpeza- Diluente para Epoxizinco. 

 

A proporção da mistura deve ser rigorosamente respeitada.     Cópia não controlada 
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APLICAÇÃO 
 

 A superfície onde se vai aplicar o produto deve estar bem seca, limpa e isenta de poeiras e de 

ferrugem. As superfícies metálicas novas, devem ser decapadas com jato abrasivo e 

devidamente limpas. 

 Homogeneizar muito bem o Componente A antes da sua mistura com o Componente B, uma 

vez que tem tendência a depositar ao longo do tempo. 

 Misturar muito bem os 2 componentes nas proporções indicadas e proceder de imediato à sua 

aplicação. 

 Não aplicar o produto em condições meteorológicas adversas. 

 

RENDIMENTO 
 

7 a 10 m²/Lt/Demão (Rendimento Teórico). 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e 

dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto inflamável. 

 Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele. 

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

 Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição. 
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