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Primário Universal Aquoso para interior e exterior
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Primário aquoso, isolante e aderente, baseado num ligante catiónico.
No interior e no exterior, como primário isolante antes da aplicação de todos os tipos
vulgares de acabamentos de 1 componente, aquosos ou de solventes. Como primário de
adesão em madeira, pinturas envelhecidas em bom estado, vidro, metais não ferrosos,
matérias plásticas duras (fazer ensaio prévio de adesão) e sobre suportes plastificados
revestidos ou envernizados (fazer ensaio prévio de adesão).
Excelente poder isolante de manchas (taninos de madeira, nicotina, fuligem, manchas secas
de humidade, etc.).
Excelente adesão a uma grande variedade de suportes .
Compatível com todos os acabamentos usuais de 1 componente.
Secagem rápida (pode ser repintado ao fim de 4 horas) e grande facilidade de aplicação.
Praticamente inodoro.
Excelente isolante antes da colocação de papel de parede
.
Branco .
Densidade : 1,41 +/- 0,03
Viscosidade : 8.000 - 13.000 mPas / Brookfield, f6, V10, T20ºC. Este valor pode aumentar
com o tempo de armazenagem.
Ponto de inflamação : Não inflamável
Teor de sólidos : 55 +/- 1%
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém
no máx. 29 g/l COV.
A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de
argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos , utilizar as massas da
gama Aguaplast adequadas à situação em causa.
A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava
Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola.
Diluição e nº de demãos : Na aplicação à trincha ou a rolo deve aplicar-se uma demão do
primário tal como é fornecido.
Na aplicação com pistola o primário deverá ser diluído com 5% de água.
Tempo de secagem : 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
Para demãos seguintes: 4-6 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta : Limpar imediatamente com água após a utilização . Limpar
cuidadosamente os utensílios de aplicação antes e após a utilização , uma vez que este
primário é incompatível com outros produtos .
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Para um isolamento óptimo de manchas deve aplicar -se com o rendimento de 9 a 11 m /litro
Tintas de base aquosa ou de base solvente .
0,75L, 5L e 10L
12 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
Este primário não deve ser aplicado directamente sobre ferro ou aço . Antes da aplicação em
madeira nua esta deverá ser tratada com um imunizador adequado . Não se aconselha a

aplicação sobre superfícies caiadas, devido ao risco de formação de bolhas.
O produto não é adequado como primário antes da aplicação de revestimentos decorativos
celulósicos.
O produto é incompatível com outros produtos . Não misturar com tintas de emulsão . Utilizar
sempre utensílios adequados.
A diluição com água tem efeitos negativos sobre a capacidade de isolamento .
Não expor o primário à chuva. Quando aplicado no exterior deve ser repintado o mais
rapidamente possível.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição, etc., com
os produtos aconselhados. 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
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

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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