PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA
CIMENTO - CONCRETO
 Reforça a aderência das tintas de pavimento
 Especial pavimentos difíceis
 Interior / Exterior

INFORMAÇÃO
USO
Primário para preparar pavimentos interiores ou exteriores, novos ou
antigos, de cimento, betão ou tijolo antes de pintar. Pode ser coberto
com todos os tipos de pinturas, cuja aderência melhora
consideravelmente.

SECAGEM
AO TOQUE
SECAGEM
COMPLETA

CARACTERÍSTICAS
FERRAMENTAS

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS :
Agua






Reforça a aderência das tintas de pavimento
Compatível com todas as tintas
Especial pavimentos difíceis
Interior / Exterior

RENDIMENTO

FORMATOS

0,75L

2,5L
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PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA
PREPARAÇÃO
Fase primordial para garantir a correta aderência de uma pintura para pavimentos. O chão deve ser:
BRUTO: não aplicar em cimento ou betão pintado ou com primário.
LIMPEZA: para remover adequadamente a sujeira, manchas e poeira do chão, lavar com o shampoo para pavimentos
V33. Enxaguar bem e deixar secar 24 horas.
SECO: em cimento ou betão novo, aguarde 3 meses para uma secagem completa.
LIVRE DE GORDURA: Diluir as manchas com um solvente e, em seguida, espalhar serragem ou pó para absorver e
remover a gordura. Após 30 min, varrer para remover a serragem. Se necessário, repetir a operação até o
desaparecimento completo das manchas de gordura.
BOM ESTADO: Remover as partes não aderentes com uma escova de metal ou lixar.
Para que o primário agarre bem, o pavimento deve ser poroso. Verificar, imperativamente, a porosidade do
pavimento com o "Teste da gota de água": jogar uma gota de água no chão. Se ficar na superfície, o pavimento não é
poroso, o Shampoo V33 é necessário. Aplicar o Shampoo para pavimentos V33 de acordo com as instruções em sua
embalagem e repetir o teste de gota de água até que o nível de porosidade seja suficiente para que o primário
penetre no pavimento.
EM REMENDOS: Aplicação obrigatória do Shampoo para pavimentos V33. Verificar a compatibilidade do material de
remendo com uma pintura de chão.
EM PAVIMENTOS POLVORENTOS: Se o pavimento é muito polvorento, o primário não pode aderir. Varrer ou aspirar
e depois lavar o chão com detergente até que o pó seja completamente removido. Deixe secar.

APLICAÇÃO
Condições adequadas de aplicação: entre 12°C e 25°C com ambiente seco e sem corrente de ar.
Misturar bem antes e durante a aplicação com uma vara larga até obter uma mistura homogênea. Aplicar uma única
demão no pavimento preparado, com uma trincha ou rolo de chão, sem diluir o produto.
Deixar secar entre 4 e 24 horas MÁXIMO e cobrir com uma pintura de acabamento.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A O°C
EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao
ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos
(contato com a autoridade local).
Valor limite da UE para este produto (subcat A/h): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 4g/l COV.
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