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CARACTERÍSTICAS 
 

Produto aquoso baseado em emulsões estireno/acrílicas, de muito boa aderência a todos os tipos de 

substrato. 

Não recomendado para PVC. 

 

INDICAÇÃO 
 

Indicado como primário aderente em várias superfícies, especialmente, nas que apresentam maior 

dificuldade de aderência. Pode ser aplicado em madeira, aço inox, alumínio, chapa zincada, 

fibrocimento e vidro.  

Após a sua secagem, pode ser repintado com qualquer tipo de acabamentos aquosos ou sintéticos, à 

exceção de nitrosintéticos (celulósicos). 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Branco  

 Aspeto - Mate 

 Viscosidade - (70 –75) KU 

 Secagem: 

o Superfície - 30minutos 

o Repintura - 24 horas 

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 30g/L (2010). Este 

produto contém no máximo 29.00g/L. 

 

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

das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Produto fornecido pronto a aplicar. 

 Diluente de limpeza dos materiais: Água. 

 Os materiais de aplicação devem ser limpos imediatamente após a utilização do produto. 
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APLICAÇÃO 
 

 As superfícies a tratar devem estar muito bem limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras. 

 Aplicar com trincha ou rolo, em camada uniforme. 

 Em metais não ferrosos novos efetuar previamente o desengorduramento. 

 Em metais anteriormente pintados remover a tinta velha, desengordurar e verificar se não 

existem contaminantes e gorduras, que irão prejudicar a aderência do primário à superfície. 

Aplicar de seguida o primário. 

 Em madeiras novas lixar e eliminar todo o tipo de poeiras e contaminantes. 

 Em madeiras já pintadas remover a tinta velha, lixar e eliminar todas as sujidades. Aplicar de 

seguida o primário. 

 Em todos os casos o primário deve ser aplicado tal como é fornecido e deve-se esperar 24 

horas para se proceder ao seu acabamento, com o produto desejado. 

 A dureza total das tintas sintéticas só é alcançada ao fim de mais ou menos 1 semana. 

 

RENDIMENTO 
 

Pode considerar-se como valor médio 10 a 12 m²/Lt/Demão 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos em embalagens de origem cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado e ao abrigo do calor. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto não inflamável e não nocivo. 

 Guardar o produto nas embalagens de origem, bem fechadas, em local fresco, arejado e ao 

abrigo de calor. 

 Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. 
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