PRIMÁRIO MULTIUSO

Código do produto: S63

Descrição
Primário de aplicação universal e secagem rápida. Garante excelente aderência da pintura posterior com tintas acrílicas,
sintéticas ou celulósicas.

Campos de Aplicação
Boa aderência sobre diversos suportes (metal, vidro, cerâmica, pedra, cartão, madeira, etc), torna necessário que antes de
aplicar sobre a totalidade do objeto, deva ser ensaiado numa zona pequena, para verificar que não altera a estrutura do
mesmo. Por exemplo no caso dos plásticos, entre outros. Não aplicar sobre poliestireno expandido.

Dados Técnicos
Natureza

Acrilica

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Cinza Claro

Rendimento (UNE 48282)

Embalagem 200 ml: 0,5 m2 Embalagem: 400ml: 1 m2

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

A partir de 24 horas

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - + 30 ºC

Apresentação

400ml e 200ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Proteger as superfícies que não são para pintar. Testar o spray numa pequena área não visível.
Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm.
Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa, conseguirá uma melhor proteção e um acabamento mais brilhante e
homogéneo.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Aço: desoxidar utilizando escova de arame ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de ferrugem.
Interiores: aplicar 1 camada de Primário Multiuso.
Exteriores: aplicar 2 camada de Primário Multiuso.
Galvanizado, PVC, Zinco, Latão: limpar com água e detergente amoniacal. Se lixar suavemente melhora a aderência. Aplicar 1
camada de primário.
Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos.
Aplicar 1 ou 2 camadas segundo absorção, lixar entre camadas se desejar um acabamento fino. Em madeiras à intempérie,
aplicar previamente Titanxyl Proteção Total Ultra.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

1

Quando se trate de restaurar objetos com tinta descascada, com presença de ferrugem, sujidade, restos de tinta, etc., é
necessário eliminar mediante uma lixagem a fundo com papel de lixa de água nº 180/200, o resto de tinta, ferrugem, etc.,
deixando o suporte à vista, limpo e seco. Depois atuar como nas superfícies não preparadas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

Data de edição: 2016-12
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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