INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

PRIMÁRIO PARA MADEIRAS

Refª 1410

ITC nº 292

DEZ-2017 (PP0044)

⦁ Primário formulado com base em resina alquídica, pigmentada de
modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras.
⦁ Brilho Fosco
⦁ Acabamento Liso
⦁ Suportes: Madeira
⦁ Cores disponíveis: Branco

PROPRIEDADES
⦁ Fácil aplicação e lixagem
⦁ Bom poder de cobertura
⦁ Secagem rápida
⦁ Para superfícies porosas não alcalinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 8-10 m²/L
• Secagem ao tato: Aprox .1h
• Secagem repintura: Aprox .6h
• Densidade: 1,539 (branco) (a 23ºC)
• Viscosidade: 75-85 s ISO 6 (a 23ºC)
• Ponto de inflamação: 40ºC
• Teor sólidos (%v/v): 53,5%
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 350 g/l. Este produto contém no máx. 350 g/l COV.

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.
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Madeiras com algas, fungos, manchas ou descoloração:
⦁ Limpar com produtos em gel à base de ácido oxálico. Enxaguar profundamente e deixar secar bem antes
de aplicar o produto
Madeira resinosa:
⦁ Limpar a resina esfregando vigorosamente com um trapo embebido en diluente celuloso até eliminar a
resina. Na zona dos nós da madeira, remover a resina acumulada usando alternativamente a chama de
maçarico e limpeza, Recomendamos as precauções necessárias para não danificar a madeira com calor
excessivo e também em termos de segurança.
Pinturas de Raiz
⦁ Aplicar o Imunizador Xylophene SOR2.
Repinturas
⦁ Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o Decapante
Universal refª 8015), efetuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a pintura de raiz.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO
⦁ Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar uma demão de Primário para Madeiras, depois das
superfícies devidamente preparadas, sem diluição.
⦁ 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

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha, rolo ou pistola

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente Sintético refª 8003

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ 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%
⦁ Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
⦁ Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10ºC ou
superior a 35ºC.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ 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.

PPG DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
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