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INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

PRIMÁRIO PARA FACHADAS
1. Descrição

Primário para fachadas à base de resinas acrílicas e de pliolite. Foi desenvolvido para reforçar a protecção
das fachadas e melhorar a adesão das tintas de acabamento.

2. Utilização

É utilizado em superficies de alvenaria exteriores lisas ou rugosas ( betão, pedra, reboco novo ou antigo,
cerâmica porosa, etc). Devido às caracteristicas da resina, este primário pode ser aplicada em condições de
humidade da superficie e da humidade relativa acima dos valores normais. No entanto, para uma maior
durabilidade do esquema de pintura, a sua aplicação em condições extremas deve ser evitada.
Aumenta a durabilidade das tintas de acabamento
Promove a aderência das tintas de acabamento
Fixa, regulariza e torna opaco o substracto
Não salpica , não escorre

3. Propriedades

Cor: branco
Brillho: mate
Viscosidade: 25 ± 5 (viscosidade Brookfield a 20ºC Br6 100T/mn)
Ponto de inflamação: 21-55 ºC (De acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)
- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 450 g/l (2007). Este produto contém no máx. 444 g/l
COV

4. Características

-

5. Preparação da
superfície

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar preferencialmente secas, limpas,desinfectadas de
algas e fungos, desengorduradas e isentas de pó. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente
reparadas.
Superficies novas, porosas ou pulverulentas : Efectuar uma lavagem com água de alta pressão (40 bar
no mínimo) e aguardar completa secagem da superfície.
Superfícies envelhecidas : Eliminar tinta antiga mal aderente através de lavagem de alta pressão (60 bar
no mínimo) ou através de decapagem química, se necessário. Os resíduos resultantes doprocesso de
lavagem ou decapagem devem ser completamente eliminados. Aguardar completa secagem da superfície.
Musgos, algas e outros tipos de microorganismos devem ser eliminados por desinfecção. Utilizar para o
efeito o produto Dyrup Anti-Musgos (refª 8570)

6. Aplicação

Antes de aplicar, mexer a tinta suavemente até esta se apresentar perfeitamente homógenea. Aplicar uma
demão de Primário para Fachadas, sem diluição.

7. Sistema de
aplicação

Trincha ou rolo.

8. Rendimento

8 a 10 m2/L dependendo do tipo e absorção da superficie

9. Secagem

Ao tacto: aproximadamente 1 hora
Repintura: aproximadamente 6 horas
(23ºC e 60% humidade relativa)

10. Limpeza de
Ferramentas

Com diluente sintético refª 8003, seguida de lavagem com água e detergente.

11. Acabamento

Com tintas plásticas, lisas ou texturadas e também com membrana elástica se a superficie tiver uma
percentagem de humidade inferior a 50%.

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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