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1. Descrição Primário aquoso baseado em resina acrílica. 

 

2. Utilização  Como primário para interiores e exteriores, com excelente aderência em múltiplas superfícies como madeira, alumínio, 
zinco, cimento, cobre, PVC, azulejos, vidro. 

 

3. Propriedades  Fácil aplicação.  

 Excelente aderência e flexibilidade.  

 Repintável com esmaltes sintéticos e aquosos.  

 Resistentes aos raios UV.  

 

4. Características  

 

- Cor: branco 

- Brilho: acetinado (15% com ângulo de 60º) 

- Densidade: 1,2 (a 20 C) 

- Viscosidade: fuso 6,60 rpm = 15 poises ( Brookfield)  

- Sólidos em volume: 35% 

- Ponto de inflamação: não inflamável 

- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Este produto contém no máx. 70 g/l COV. 

 

5. Preparação da 
superfície 

De um modo geral, não é necessário lixar a superfície a pintar, basta uma limpeza e/ou desengorduramento da superfície 
para se obter boa aderência. 

 

6. Aplicação Antes da aplicar, agitar o primário de modo suave até este se apresentar perfeitamente homogénea. Aplicar 1 demão de 
Primário Multi-usos.  

 

7. Sistema de 
aplicação 

Aplicações com trincha: normalmente sem diluição.  

Aplicações com pistola: utilizar bico 11 ( pistola airless) 

8. Rendimento 10 m
2
/l  

9. Tempo Secagem Ao tacto: aprox 30 minutos 

Intervalo para sobrepintura: 48 a 72 h 

10. Limpeza Com água 

11. Indicações 
Importantes 

 O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente e do substrato superior a 5º C. A humidade relativa deverá 
ser inferior a 80%.  

 Como há diferentes métodos de tratamento, deve ser feito um ensaio prévio de aderência em galvanizados novos e 
mosaicos.  

 Em qualquer caso, se pretender verificar a aderência do primário, esta só deve ser feita 2 dias após a secagem do 
produto.  

 

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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