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U27 −NEUCECLEAR PRIMER  

(PRIMÁRIO SUPERFÍCIES VIDRADAS) 
 

 

CONSIDERAÇÕES: Este produto é um primário incolor monocomponente, que permite 

melhorar a aderência dos vernizes NEUCECLEAR sobre superfícies 

vidradas.  

 

PROPRIEDADES: 

 

A película, depois de seca, apresenta as seguintes propriedades: 

 

- Fácil de aplicar 

- Incolor. 

- Boa aderência 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

- Densidade......................................0.800 ± 0,05 

- Cor..................................................Incolor. 

- Secagem superficial.......................± 30 mins. 

- Secagem para repintura.................± 2 horas. 

 

UTILIZAÇÃO: Este primário encontra o seu campo de aplicação quando se 

pretende manter o aspecto da superfície a tratar. 

É especialmente recomendado para a promoção da aderência dos 

vernizes NEUCECLEAR sobre superfícies vidradas, tais como: 

cerâmica vidrada, tijolo de vidro, pedra polida e vidro. 

 

PREPARAÇÃO DA 

SUPERFICIE: 

A superfície deve estar bem limpa e seca, isenta de óxidos, gorduras 

ou outros contaminantes.  

APLICAÇÃO: Deverá ser embebido um pano limpo com NEUCECLEAR 

PRIMER e esfregado em toda a superfície, deixar actuar durante 2 

horas. 

Durante a aplicação deverá ser garantido que toda a superfície é 

esfregada com o produto. O pano deve ter um tamanho adequado a 

área que se vai tratar, e deverá ser mudado com frequência.  

DILUIÇÃO: 

 

O produto é fornecido pronto a aplicar. 

 

RENDIMENTO: Em média e por demão de 18 m²/litro, dependendo da absorção da 

superfície. 
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LIMPEZA DO 

MATERIAL: 

 

Com “DILUENTE POLIURETANO” ou com “DILUENTE 

CELULOSO” imediatamente a seguir à aplicação. 

PRECAUÇÕES: - Aplicar em locais com boa renovação do ar. 

- Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a 

pele lavar abundantemente com água. 

- Tóxico por inalação ou ingestão.  

 

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5ºC. 

 

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 ano 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, 5 e 20 litros. 
 

 

 

 


