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 Para Exterior

 PRIMÁRIO ANTIQUE SILIKAT
 020-0204

DESCRIÇÃO  Primário baseado em Silicato de potássio.  
UTILIZAÇÃO  Em paredes exteriores onde se pretenda efectuar o acabamento com a tinta 

Antique Silikat.
Não deve ser aplicado sobre superfícies pintadas com tintas convencionais (plásticas ou 
de solventes).

PROPRIEDADES  Excelente poder aglutinante de superfícies friáveis, reagindo por petrificação, promovendo 
a coesão do substrato e reduzindo as diferenças de absorção.

COR(ES)  Incolor.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Densidade: 1.06 + 0.02
Ponto de inflamação: Não inflamável.
COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 30 g/l (2010). Este produto 
contém no máx. 29 g/l COV

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de raiz:
A superfície a selar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de 
argamassa, etc.

APLICAÇÃO  Ferramentas: Trincha.
Diluição e nº de demãos: Aplicar tal e qual, sem qualquer diluição.
Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem 
dos 20 ºC.
Para demãos seguintes: Aguardar 2 a 3 horas antes de aplicar o acabamento.
Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO  6 a 8 m
2

/litro, dependendo da absorção do substrato.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Tinta de Acabamento Antique Silikat (024-x2..)

FORMATO(S)  5 e 20 litros (Branco), 4 e 15 litros (Cores).
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  - Recomenda-se a utilização de protecção para as mãos e olhos, atendendo à alcalinidade 
elevada deste produto. Em caso de contacto do produto com os olhos, lavar 
imediatamente e abundantemente com água corrente.
- Durante a aplicação devem proteger-se as superfícies de vidro e alumínio. Em caso de 
projecção do produto nessas superfícies limpar imediatamente com água.
- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, 
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por 
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais 
desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são 

dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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