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BOLETIM TÉCNICO 

FUNDO FOSFATIZANTE 
WASH PRIMER E PRETO FOSCO VINÍLICOS 

 
 
Descrição: Fundo promotor de adesão, dois componentes, a base de resina vinil butiral, indicado para  

primeira demão sobre metais ferrosos e não-ferrosos como galvanizado, alumínio e etc, 
proporcionando ótima aderência do sistema de pintura.  
Não tem ação sobre componentes plásticos. 

 
Código do Produto:  WH 36.02.000 Wash Primer Amarelo 
 FO  36.15.023 Preto fosco vinílico  
 
Tipo de Veiculo:  Vinil Butiral 
 
Teor de Sólidos:  Por Peso: 12 +/- 0.5 %  
 
Diluição:  Pronto para uso 
 
Viscosidade à 25ºC CF4:   15 +/- 2% (Wash Primer) / 30 +/- 5% (Preto Fosco Vinílico) 
 
Método de Aplicação:  Pistola convencional, (bico 1.4) pressão de 40 a 50 libras/ Pistola HVLP, pressão de 2 bar  
 
N. º Demão Recomendada:  1 a 2 demãos pulverizadas com intervalo mínimo de 10 minutos. 
 
Espessura Seca por Demão:   De 5 á 8 micrômetros (não é recomendado camadas altas que prejudicam a aderência) 
 
Rendimento Teórico:  40 a 45 m2  / galão. 
 
Secagem:  Ao Toque:    5 minutos 
 Repintura Wash Primer: 20 minutos 
 Repintura Preto Fosco Vinílico: 40 minutos  
 
Massa Especifica:  0.90 + ou – 0.01 g/Cm3 

 
Preparação do produto:  Para embalagens de 600ml, o produto é catalisado na proporção de 2 partes de Wash Primer ou 

preto vinílicos e 1 parte de catalisador para vinílicos cód. CT 36.50.001. 
 Para embalagens de 2,7litros, o produto é catalisador na proporção de 3 partes de Wash Primer 

ou preto vinílicos e 1 parte de catalisador para vinílicos cód. CT 36.50.001. 
Vida útil da mistura: 6 horas após preparo 

 
Preparação da Superfície:  A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, 

óleo, respingos de solda, ferrugem, etc. 
 
Estocagem:  A temperatura ambiente, 12 Meses em local coberto, seco e ventilado. 
 
Observações:  O Rendimento é teórico para uma espessura de 8 micrômetros, não considerando perdas 

decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. 
 Não recomendado lixamento neste produtos que pode prejudicar aderência. 
 
Normas de Segurança:  Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e 

longe de fontes de calor.  Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar 
a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos 
de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os 
olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. 


