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o Primário formulada a partir de uma resina

0,75L

5L

alquídica, para preparação de superfícies,
quando se pretende a obtenção de
acabamentos perfeitos .

o Brilho Fosco
o Acabamento Liso
o Disponível em Branco

TIPO DE PRODUTO

LOCAL DE APLICAÇÃO

Primário

Interior/Exterior

SUPORTES

Metais, madeiras,
alvenaria, estuque

PROPRIEDADES

BENEFÍCIOS

Fácil lixagem

Garante um acabamento perfeito

Elevado grau de aderência

Facilidade de aderência às superfícies

Boa compatibilidade com todos os produtos
sintéticos e de base aquosa

Permite a mudança de um sistema aquoso para
sintético e vice versa sem incompatibilidade

Uniformiza a absorção

Evita manchas de brilho na aplicação da tinta
acabamento

Bom poder de enchimento

Melhor lacagem/cobertura

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o RENDIMENTO:
9-10

m2/L

o SECAGEM AO TATO:
Aprox .1h

o
o
o
o

DENSIDADE: 1,66 (a 23ºC)
VISCOSIDADE: 106-110 KU (a 23ºC)
SÓLIDOS EM VOLUME: 52%
PONTO DE INFLAMAÇÃO: 29ºc

o SECAGEM TOTAL:
Aprox .12-24h

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

Valor limite da UE para este produto (subcat.
A/g): 350 g/l (2010). Este produto contém no máx.
350 g/l COV
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Preparação da Superfície
De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.
Pinturas de Raiz
o Madeiras: Aplicar o Imunizador Bondex Tratamento refª 4380, seguida de 1 demão de Primário para
madeiras refª 1410. Proceder a uma lixagem geral.
o Metais: Remover a ferrugem com limpeza da superfície até ao grau Sa 2 ½ ou St2 ( norma 8501), depois
aplicar o primário adequado .
Repinturas
o Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente ( se necessário poderá usar o Bondex Decapante
para Madeiras refª 8014 ou Decapante refª 8008 ( para metais)), efectuar uma lixagem geral. Aplicar o
esquema para a pintura de raíz.

Aplicação
o Homogeneizar muito bem o primário antes de aplicar. Aplicar uma demão de Primário-Aparelho Isolante,
depois das superfícies devidamente preparadas, sem diluição.

Sistema de Aplicação
o Trincha, rolo.

Limpeza das ferramentas
o Com os diluentes Sintal refª 1205 ou Sintético refª 8003.

Indicações importantes
o Principalmente em exteriores, deve restringir-se o uso de primário aparelho-isolante ao mínimo
o

indispensável, de modo a não comprometer a resistência global do revestimento.
O primário aparelho-isolante é também indicada para paredes de estuque e reboco, em interiores, como
isolamento, para evitar migrações do substrato (sobretudo em ambientes sujeitos a fumos).

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

Uma marca PPG

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento
Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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