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A3 – HYDRONEUCE PRIMÁRIO  

  
 
CONSIDERAÇÕES: 

 

Primário aquoso branco, à base de resina hydro Pliolite em 
dispersão aquosa, baseada numa nova tecnologia em emulsão 
acrílica, EBS (Emulsified Binding System), que confere ao produto 
excelentes propriedades antialcalinas, com boa acção de penetração 
e adesão nos substratos, permitindo uma boa uniformização de 
absorção destes. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Baixo cheiro. 
- Excelentes propriedades antialcalinas. 
- Boa aderência sobre substratos pulverulentos. 
- Bom poder de cobertura. 
- Boa brancura. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade..............................1.360 ± 0.10 
- Viscosidade............................ 77 – 103 Ku (25ºC) 
- Cor..........................................Branco. 
- Secagem ao tacto...................± 30 min 
- Secagem entre demãos…….. 4-6 horas  
- COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 29 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: Pode ser usado para pintura de paredes e tectos, interior e exterior, 

promovendo uma uniformização na absorção do substrato e um 
“isolamento” para problemas de alcalinidade. 
É uma excelente base para qualquer tipo de tinta aquosa. 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de pó, gorduras, 
sujidade e musgos.  
No caso de repinturas escovar convenientemente o suporte de modo 
a eliminar restos de tinta velha mal aderida e refazer zonas 
danificadas. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada 
utilizando jacto de água sobre pressão.  

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar. 
A aplicação é feita a rolo anti gota ou trincha em 1 só demão sem 
diluição. A temperatura ambiente a quando da aplicação deverá ser 
superior a 5ºC. 
 

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de 
aplicação. 
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro. 



   

NEUCE, S.A.., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO 
Edição n.º 2   2013-08-21   A3/2 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após a aplicação. 

PRECAUÇÕES: Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos 
no esgoto. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Para mais informação, consulte a ficha de segurança do produto. 

ARMAZENAGEM   
           E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt, e 15 litros. 
 

OUTRAS 
INFORMAÇÕES: 

Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário quando a 
superfície apresentar muita rugosidade, o que dificulta a obtenção de 
uma película sem porosidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 


