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INFORMAÇÃO TÉCNICA

PRIMAQ ( primário acrílico aquoso )
Código

AP04-101F

DESCRIÇÃO

Primário acrílico de base aquosa com pigmentos brancos e cargas criteriosamente seleccionadas,que lhe 

conferem excelente opacidade e índice de brancura.

Resistente à água e alcalinidades dos rebocos e argamassas cimentícias.

UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

Indicado para isolamento de rebocos na construção civil, interiores e exteriores,proporcionando protecção e 

melhores acabamentos das tintas plásticas posteriormente aplicadas.

Conforme já referido,a brancura e poder de cobertura do PRIMAQ permite uma economia no número de 

demãos de tinta plástica a aplicar.

O grau de elasticidade na pelicula sêca do primário,confere-lhe capacidade para acompanhar pequenos 

movimentos de dilatação e contracção das argamassas,evitando o aparecimento de possíveis microfissuras 

que podem afectar negativamente as camadas posteriores de tinta plástica.

Após diluição com água e completa homogenização do PRIMAQ ,aplicar 1 a 2 demãos com rolo ou trincha.

O suporte deve estar sêco,convenientemente limpo,isento de poeiras,gorduras ou outros contaminantes.

Em repinturas as paredes devem ser escovadas ou lavadas com jacto de água sob pressão, removendo a 

tinta antiga não aderente.

Evitar aplicar o PRIMAQ com temperaturas ambiente superior a 35ºC ou inferior a 10ºC e humidade relativa 

acima de 80%.

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO mate

APLICAÇÃO rolo / trincha 

UTILIZAÇÃO interiores e exteriores

RENDIMENTO 10– 12 m2/litro ( segundo estado e porosidade da superfície )

SECAGEM ( ao tacto ) 2-3 horas

DILUIÇÃO água 20-30 % 

REPINTURA a partir de 12 horas

DENSIDADE 1,37 ± 0,02

CÔR branco.

A informação contida neste documento é prestada de boa-fé e baseada no nosso conhecimento geral e atual do produto e suas aplicações.Tem um valor meramente orientativo e 
não deve ser encarada como garantia.As inúmeras circunstâncias e condicionantes  na utilização e aplicação do produto,que não estão sob o nosso directo controle,aconselham a 
um ensaio prévio do produto antes da sua utilização em obra.   
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ARMAZENAGEM

Evitar a exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.

Estabilidade superior a 12 mêses em lugares frescos e sêcos , nas embalagens de origem devidamente 

fechadas.

EMBALAGEM

15 litros
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