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Ficha Técnica 
 

Primário Anti Manchas 

Código: PR-600 

 

Descrição Produto baseado em emulsões especiais e pigmentos criteriosamente 
seleccionados. 

 

Utilização Excelente poder de bloqueamento/selagem de variadíssimos tipos de manchas 
como por exemplo: fumo, nicotina, humidade, diversos tipos de marcadores, taninos, 
etc. 
Dado o seu grande poder aglutinante de partículas, pode ser usado como 
preparador de superfície para posterior acabamento. Uniformiza a absorção dos 
suportes e isola da alcalinidade. 
Pode ser usado em interiores e exteriores sobre superfícies de reboco e madeira. 
Aconselha-se a aplicação de uma ou duas demãos do primário sobre as manchas 
até o desaparecimento das mesmas. No caso de rebocos mais absorventes 
aconselha-se a aplicação sobre toda a superfície, e não só sobre as manchas, a fim 
de evitar diferenças de brilho ou cobertura no acabamento final. 
Disponível em branco. 

 

Características 

 

Aspecto da película Branca 

Densidade  1.425 ± 0.02 

Viscosidade (KU a 20ºC) 120 ± 10 
COV’s (%) 0,1 – 0,5 

 

Aplicação Rendimento teórico 10 a 12 m2 por litro 

Diluição aconselhada até 10% com água limpa 

Nº de demãos 1 ou 2 demãos 

Secagem 4 – 6 Horas  

COV’s  Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 50 g/l (2007) / 
30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 5 g/l COV. 

Aplica-se com trincha, pincel ou rolo. 

 

Observações Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do 
calor. 
A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor 
conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. 
É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para 
cumprir a legislação quanto à aplicação. 
Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, 
quanto a segurança e ao meio ambiente. 
Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia 
do mesmo. 

 


