PRIMÁRIO MARINHO

Código do produto: S7V

Descrição
Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

Campos de Aplicação
Trata-se de um primário com boa aderência sobre diversos suportes, tais como: ferro, alumínio, aço inoxidável, cobre, bronze,
latão, madeira e poliéster. Em alguns casos, como em certos aços inoxidáveis, pode ser necessário lixar a superfície para abrir
poro. Recomenda-se como primário, em ambientes submersos para proteger da oxidação em ambiente marinho.

Dados Técnicos
Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Cinza Claro

Rendimento (UNE 48282)

0,5 m2 com uma embalagem de 400ml

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1-2 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 horas.

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Apresentação

400 ml.

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 desengorduradas.
Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma de grossa,
obtêm-se uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.
Pintar sempre a temperatura 3ºC superior à temperatura do ponto de orvalho.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Poliéster: desengordurar a fundo com Diluente Titan Yate, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar 1 camada do
Primário Marinho.
Madeira: aplicar 1 ou 2 camadas de Primário Marinho sobre superfícies secas e lixadas.
Sobre Ferro: Eliminar o óxido, gordura, sujidade e uma vez bem seco, aplicar 2 camadas de Primário Marinho.
Ferro submerso: Quando se trate de ferro submerso, consultar previamente em cada caso.
Metais não ferrosos: Desengordurar e secar. Em continuação aplicar uma camada de Primário Marinho. Quando se
pretende preparar aço inoxidável deverá, em função da qualidade do mesmo, lixar-se previamente a fim de melhorar a
aderência.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar por completo com Quitapinturas Plus Titan, seguida de uma lavagem com água doce e proceder como nas
superfícies novas.
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Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

Data de edição: 2018-08
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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