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BOLETIM TÉCNICO 

PRIMER DE ADERENCIA EPOXI (BAIXO V.O.C.) 

                                                   PP 8700.001             INCOLOR 
 

Descrição:  Epóxi curado com Poliamida especialmente formulado para atender altas exigências de adesão 

                                                E, proporciona também uma alta resistência ao desenvolvimento de fungos e bactérias nos 

rejuntes  Apropriado para uso em superficies que irão receber acabamentos epoxies poliuretanos 

e massas epoxies.Após cura final, de 7 dias, apresenta resistência térmica de até  

                                             -10ºC. 

                                 Produto fornecido em dois componentes. 

                                             Apresenta resistência a temperatura de 90°C de forma contínua ou 120°c descontínua 

   

 

Uso e Aplicações:  Sua aplicação é indicada como primer aderente para azulejos, pisos cerâmicos ,esmaltados,  

concretos,(inclusive porcelanatos), etc 

 

Endurecedor                       ED 3300500 - Relação de catálise em volume: 1 partes de tinta com 1 parte de endurecedor  

 

Teor de sólido da mistura: Por Peso: 80 +/- 2%                       

                                             Por volume 72+/- 2% 

Brilho :                                 20-30 U.B. 

 

Diluição:   TN 0600007 - De acordo com a necessidade 

 

Método de Aplicação:     Rolo Trincha ,Air less e pistola convencional  

 

Demão Recomendada:  01 a 02 demãos  

 

Rendimento Teórico:            4-5m²/L por demão a 125-150micra 

 

Espessura recomendada:    50-60 m² /galão   a  40-50 micra 

 

Secagem:  Ao manuseio: 08-12 horas  

 Cura total: 05 -07dias 

 

Intervalo entre demãos: Mínimo de 8, máximo de 12 horas; após este período a superfície deve ser lixada 

 

Peso Específico:   1,250 +/- 0,050 g/cm³  

 

Vida útil da mistura: 3-5 horas a 25ºC. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.  

 

Instruções Gerais: Agitar primeiramente o componente A mecanicamente e após, adicionar o componente B 

mantendo agitação constante até perfeita homogeneização.  

 

Estocagem:  A temperatura ambiente, 12 Meses. 

 

Preparação de Superfície:  A superfície a ser pintara deverá está isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos 

orgânicos, ferrugem, etc.. 

 

Observações:  O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por rugosidade da superfície,  

espessura aplicada e sistema de aplicação.  

  

Normas de Segurança:   Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. 

Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a 

aplicação  usar óculos de segurança . Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-

os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio 

médico. Produto sem cheiro e BAIXO VOC. 


