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Adequado para profissionais e bricolage

PRIMÁRIO PARA MADEIRAS

AGO-2015 (WP1615)

Primário Interior/Exterior Madeira

REFª 1410 ITC Nº 292

o Primário formulado com base em resina

alquídica, pigmentada de modo adequado à

utilização em sistemas de pintura para

madeiras.

o Brilho Fosco

o Acabamento Liso

o Disponível em Branco

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

o RENDIMENTO:

8-10 m2/L 

o SECAGEM AO TATO: 

Aprox .1h

o ENTRE DEMÃOS:

Aprox .6h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o DENSIDADE: 1,539 (branco) (a 23ºC)

o VISCOSIDADE: 75-85 s ISO 6 (a 23ºC)

o SÓLIDOS EM VOLUME: 53,5%

o PONTO DE INFLAMAÇÃO: 40ºc

Valor limite da UE para este produto 

(subcat. A/g): 350 g/l (2010). Este 

produto contém no máx. 350 g/l COV

Fácil aplicação e lixagem

Boa cobertura

0,75L 5L

INT/EXT

Secagem rápida

Apenas uma demão sem diluição

Menos tempo de espera

Uniformiza a absorção e evita manchas de 

brilho
Para superficies porosas não alcalinas
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Sistema de Aplicação

o Trincha, rolo ou pistola

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e,

bem secas.

Proceder a uma lixagem global para alisar ou abrir os poros da madeira sempre no sentido

dos veios da madeira. Usar sucessivamente lixas com grão mais fino. Alternativamente pode

usar-se sisemas de limpeza adequada à dimensão do trabalho a executar.

Madeiras con algas, fungos, manchas ou descoloração:

o Limpar com produtos em gel à base de ácido oxálico. Enxaguar profundamente e deixar

secar bem antes de aplicar o produto

Madeira resinosa:

o Limpar a resina esfregando vigorosamente com um trapo embebido en diluente celuloso

até eliminar a resina. Na zona dos nós da madeira pode usar-se alternativamente a

chama de maçarico, tomando as precauções necessárias em termos de segurança e

também para não danificar a madeira.

Pinturas de Raiz

o Aplicar o Imunizador Xylophene SOR2.

Repinturas

o Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o

Decapante Universal refª 8015), efectuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a

pintura de raíz.

Aplicação

o Homogeneizar muito bem o primário antes de aplicar. Aplicar uma demão de Primário para

Madeiras, depois das superfícies devidamente preparadas, sem diluição.

o No interior realizar o trabalho em locais ventilados ou confinados com extração. No

exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo

com norma EN140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor
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PRIMARIO PARA MADEIRAS

REFª 1410 ITC Nº 292

Limpeza das ferramentas

o Com os diluente Sintético refª 8003.

Indicações importantes

o Não aplicar o produto em madeiras com um teor de humidade superior a 15% (madeiras

pobres) ou 18% (madeiras exóticas) ou quando a humidade relativa superior a 80%

o Evitar a aplicação do produto com o tempo muito frio, muito quente ou ventoso

o Recomendamos o respeito pelas boas práticas ambientais e a leitura da Ficha de Dados

de Segurança do produto.

o CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem

original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da

luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas

consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone

917605736.
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