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580-0510 

PRIMÁRIO PARA PAVIMENTOS NÃO POROSOS 
 
         

 
Promotor de aderência para superfícies com pouco porosas ou para superfícies não porosas, 
especialmente de suporte mineral. Permite uma primeira demão de suporte para realizar uma 
repintura com sistemas de poliuretano, epoxi e acrílico monocomponente de base solvente. 
 

 
 
Adequado como primário em superfícies de difícil aderência como: as de betão (uniformizadas com 
talocha ou estucadas), azulejos, grés, cerâmicas, mármores, ladrilhos vidrados, vidro, etc. Usado 
em superfícies de origem mineral utilizadas na construção. Não é recomendado para superfícies 
pintadas, envernizadas e de plástico. 
 

 
 

- Excelente aderência sobre suportes de origem mineral. 
- Elevado rendimento. 
- Secagem rápida e tempo reduzido para repintura. 
- Cumpre com a directiva dos COV 2010 para o sector da construção. 
 
 

Cores: Incolor 
Acabamento: Brilhante 
Tipo de Embalagem:  2 Lts. (A+B) 
 
 
 

base química 
Resinas especiais aditivadas com promotores de 
aderência Composição 

solvente Mistura de hidrocarbonetos, álcoois e cetonas 
Massa Volúmica  1,00 ± 0.02 Kg/ l (A+B)   
Teor de sólidos 
(em volume) 

 51 ± 2 % 

COV’s  
Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l 
Este produto contém no máx. 500 g/l COV. 

Rendimento 

 

 11–14 m²/ litro (Aproximado por demão) 

Ao tacto 2 horas   
Profundidade 4 horas 

Secagem 

 Repintura 
Mínimo 2 horas; máximo 24 horas, dureza total após 7 
dias 
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As superfícies em geral deverão estar secas, limpas e livres de gorduras e de pó e sem oxidação.  
Superfícies de cerâmica : Em superfícies de azulejos, grés ou semelhantes, proceder à eliminação total 
com detergente, álcool, ou diluente, qualquer vestígio de contaminante, procedendo à lavagem com 
água no caso de utilizar detergente. Estender por meio de um esfregão, esponja ou pano de algodão. 
Em superfícies de grande dimensão pode utilizar-se trincha ou rolo. 
Superfícies de betão : Os pavimentos novos, devem ser pintados ao fim de 28 dias após a cura total do 
betão. Para assegurar uma boa aderência, a camada superficial de cimento deve ser eliminada com 
escova de aço, limpeza ácida ou em alguns casos mediante limpeza da superfície por jacto de areia. 
Proceder à aplicação usando trincha ou rolo. 
Superfícies pintadas (antigas) : No caso de superfícies já pintadas, deve-se proceder à eliminação da 
pintura. Este produto só serve para superfícies de origem mineral novas. Não funciona como promotor 
da aderência entre camadas. 
 
Após a limpeza da superfície efectuar cuidadosamente a mistura dos dois componentes num recipiente à 
parte homogeneizando manualmente. Misturar só o necessário tendo em conta a proporção da mistura, 
o tempo de vida do produto e o rendimento do mesmo. Proceder à aplicação evitando o excesso de 
produto e a formação de “charcos”. Para repintura aconselha-se um período entre 2 a 24 horas. 
 
 

 

 
Número de demãos  1 demão 

 

Espessura 
recomendada  

20–25 microns por demão 

 
Diluição  Não diluir 

 
Limpeza  Diluente epoxi, refª 812-0005 

 

Temperatura de 
aplicação 

Temperatura ambiente de 10 a 35º C. A temperatura do substrato deve 
estar de 2-3º C acima do ponto de orvalho e a humidade relativa deve 
ser inferior a 85%. 

 

Utensílios de 
aplicação 

Trincha, rolo, esponja, esfregão sintético ou pano de algodão. 

 

Proporção de 
mistura (volume) 

1/ 1 

 
Vida da mistura 

2 horas; após este tempo mesmo que o produto não gelifique perde 
todas as suas propriedades. 

  Agitar convenientemente antes da sua aplicação. 
 

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

SISTEMAS DE PINTURA 
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Após armazenagem de 12 meses em embalagem fechada, o produto mantém-se facilmente 
homogeneizável depois de uma conveniente agitação. Não apresenta peles, coágulos nem gelificação. 
Manter armazenado nas embalagens originais perfeitamente fechadas e em locais frescos e bem 
arejados, com temperaturas superiores a 0ºC. 
 
 
 

Consultar a Ficha de Segurança. 
 
 
 

A Robbialac assegura a conformidade dos seus produtos de acordo com as especificações das 
respectivas Informações Técnico-Comerciais. As informações apresentadas constituem apenas uma 
base orientativa. Aconselhamos os utilizadores a realizarem ensaios prévios de modo a determinarem as 
melhores condições de utilização e a confirmarem que os produtos são adequados para o fim 
pretendido. Declinamos qualquer responsabilidade no caso do resultado final ser influenciado por 
factores fora do controlo. Porque a evolução técnica é permanente, recomendamos a verificação da 
actualidade da presente informação Técnico-Comercial. 
 

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

NOTA 


