Ecoprimer

impermeabilizantes

1. Descrição:
Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, isenta de solventes, para aplicação à frio
sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, PVC, fibra de vidro, etc.

2. Utilização:
Ecoprimer é utilizado como primer de substrato em áreas a ser impermeabilizadas com mantas asfálticas
elastoméricas, poliméricas ou oxidadas, tanto no sistema de aplicação a maçarico como com asfalto
oxidado; Também pode ser utilizado como pintura asfáltica em fachadas.

3. Características técnicas :
Cor:
Viscosidade:
Densidade:

Preto
Pastosa
1,00g/cm³

4. Vantagens:
Sua exclusiva fórmula, totalmente sem solventes tóxicos, é uma solução ecológica que permite uma
aplicação mais segura em ambientes pouco ventilados, como sub-solos e reservatórios, além de uma
perfeita ancoragem de mantas asfálticas com as mais diversas características.

5. Normalização:
Não aplicável.

6. Preparação da superfície:
O local a receber o Ecoprimer deve estar limpo, seco e regularizado.

7. Aplicação do produto:
Ecoprimer é aplicado puro, utilizando rodo, vassoura de pêlo ou trincha, em uma ou duas demãos. O
tempo de secagem entre uma camada e outra é de aproximadamente 2horas, com temperatura média de
25ºC e umidade relativa do ar de 70%;
Não utilizar em tempo chuvoso;
Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.

8. Consumo:
De 0,3 a 0,4 litros/m²/demão.

9. Embalagens :
Galão com 3,6 litros;
Balde com 18 litros;

Barrica com 18 litros;
Barrica com 50 litros;

Tambor com 200 litros.

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto,
sem incidência de sol.

11. Recomendações:
No caso de contato do produto com a pele, lavar a região com água e sabão neutro ou pasta especial para
limpeza;
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos;
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o
tipo de produto.
Misturar bem o produto antes de utilizar.
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos
depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das
condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza
em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
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10. Validade e estocagem:

