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1. Descrição Primário com base em resina alquídica, pigmentada de modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras. 

 

2. Utilização  Na preparação de superfícies de madeira, em interiores e exteriores. 

 

3. Propriedades  Grande facilidade de aplicação e lixagem  

 Lacagem perfeita  

 Boa cobertura  

 Rápida secagem e enrijamento  
 

4. Características  

 

- Brilho: Fosco 

- Densidade: 1,539 (branco) 

- Viscosidade: 75–85 ISO 6 (a 23ºC)   

- Sólidos em volume: 53,5% 

- Ponto de inflamação: 40 C 

- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 450 g/l (2007). Este produto contém no máx. 410 g/l COV. 

 

5. Preparação da 
superfície 

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.  

Em pinturas novas, proceder à imunização da madeira, aplicando Bondex Tratamento refª 4380.  

Em repinturas, remover toda a tinta mal aderente ( se necessário poderá aplicar o Bondex Decapante para madeiras refª 
8014), procedendo de seguida a uma lixagem geral. 

 

6. Aplicação Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uma ou duas demão de Primário para Madeiras refª 1410. 

  

7. Sistema de 
Aplicação 

Trincha, rolo ou pistola: sem diluição. 
 

8. Rendimento 8-10 m
2
/L ( por demão), dependendo do estado da superfície. 

 

9. Secagem  Ao tacto: aprox 1 hora  

 Entre demãos: aprox 6 horas 

10. Limpeza Com o diluente sintético refª 8003 

 
Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo  Serviço de Atendimento Permanente das 
8h às 20h através do telefone 917605736. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rua Cidade de Goa, 26 
2686-997 Sacavém 

www.dyrup.pt 

t 

  
TINTAS DYRUP, S.A. 

Tel.: +351 21 841 02 00 


