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A7 – SILICATUS PRIMÁRIO 
                                                      
 

CONSIDERAÇÕES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primário aquoso formulado com base em resinas de organo-
silicatos, destinado para substratos minerais porosos. 
Melhora a aderência e penetração da tinta Silicatus Interior/ 
Exterior. 

PROPRIEDADES: 
 

- Excelente resistência a alcalinidade do suporte. 
- Boa uniformização da absorção do suporte. 

CARACTERÍSTICAS:  − Densidade.................................1,000 ± 0,10  
− pH ………….............................10±1 
− Cor.............................................Branco e cores de catalogo 
− Acabamento.............................. Mate 
− Secagem superficial.................1 horas 
− Secagem repintura....................24 horas.  
− Ponto de inflamação ………… não inflamável. 
− COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para 

este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 7 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: Para aplicações de exteriores e interiores, sobre substratos minerais 

porosos, tais como; pedra natural ou artificial (porosa), tijolo, 
reboco tradicional de cimento, betão, reboco de areia e cal, 
superfícies caiadas. 
É utilizado como primário para a tinta de “Silicatus Interior / 
Exterior – Produto de Origem Mineral”. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de gordura ou 
materiais em desagregação, libertas de eflorescências e duras. 
Como o endurecimento deste produto se processa através de 
uma reacção físico - química entre ele e o substrato, é 
necessário que este possua alguma porosidade para que o 
produto penetre com facilidade. 
Rebocos de cimento novos, aguardar pela cura completa do 
cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. 
Rebocos anteriormente pintados com tintas convencionais, 
proceder a remoção do revestimento antigo. 
Superfícies caiadas, efectuar uma lavagem com jacto de água sob 
pressão. 
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Substratos contaminados com fungos e algas, depois de efectuar 
uma limpeza conveniente, aplicar solução desinfestante para o 
tratamento do mesmo.  
 

APLICAÇÃO: Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. 
Aplicar com rolo ou trincha em uma só demão sem diluição. Só 
repintar o primário ao fim de pelo menos 24 horas de secagem.  
 

RENDIMENTO: 
 

Variável de acordo com a absorção do substrato. Em média e por 
demão 9 a 11 m2/litro. 
 

PRECAUÇÕES:   
 

Dado a natureza fortemente alcalina do produto, recomendamos o 
uso de luvas e óculos de protecção durante a aplicação. 
No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar 
abundantemente com água.  
Manter fora do alcance das crianças. 
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 
Isolar convenientemente as zonas próximas da superfície a pintar 
na medida em que o “SILICATUS PRIMÁRIO” salpicando para o 
vidro, pedras naturais, ladrilhos, alumínios etc., origina manchas. 
Neste caso lavar imediatamente a zona salpicada com água 
 

RECOMENDAÇÕES: 
 

Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 5ºC 
nem superior a 25ºC ou em condições climatéricas adversas, não 
aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol. 
 

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 1 anos após a data de fabrico. 
É fornecido em embalagens de 5lt e15 litros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


