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Primer acrílico para preparação de superfícies
Descrição
Fundo preparador de paredes base água é formulado com resina 100% acrílica com partículas
extremamente pequenas que permitem a penetração no substrato resolvendo problemas de
fixação de partículas soltas uniformização da absorção, isolamento de fungos, correção de acidez
do reboco e aumento de coesão em paredes com desagregação. Por ser penetrante, age em até
2 mm de profundidade no substrato.
Propriedades
Ótima aderência ao substrato
Elevado poder de impermeabilidade
Elevada resistência mecânica
Resistente ao ataque de fungos
Fácil aplicação
Preparação do substrato
Aplica-se diretamente sobre o substrato com rolo de lã, pincel ou pistola de ar comprimido.
Recomenda-se a preparação do substrato conforme norma ABNT 13245.
Diluição
Primer Preparador de Paredes pode ser diluido em até 30% com água potável.
Obs.: no caso de correções de superfícies problemáticas a diluição poderá diminuir para uma
maior concentração e reforço na camada protetora do produto.
Instruções de aplicação
Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional.
Pistola: regular a pressão do compressor entre 2,2 e 2,8 Kg/m3 e aplicar uma camada uniforme
sobre a superfície.
Secagem
ao toque: 1 hora

total: 24 horas

Embalagem
Lata de 18L, Galão de 3,6L e Pote de 0,81L
Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.
Rendimentos
20 m2 / Galão de 3,6L
Precauções
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Mega Tintas, como uniformidade da superfície, umidade relativa do
ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador
do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.
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