BOLETIM TÉCNICO
PRIMER P.U 4X1X1
CARACTERISTICA E USO PRINCIPAIS
Indicado para metal, plástico como isolante sobre massa plástica, com um alto poder de
enchimento, ele é recomendado para massas que deixam muitos poros.
ESPECIFICAÇÕES
Densidade

1,50 a 1,55 g/cm³

Cor

Cinza

Secagem

Ao toque 1 hora
Lixamento 3 a 4 horas com lixa d’água 320

Catalise

4 x 1 com endurecedor para Primer 2001

Diluente

Thinner aut 30 para Poliuretano

Rendimento

30 a 40m² / galão

COMPOSIÇÃO
Resina alquidica, solventes aromáticos, acetatos, aditivos, pigmentos e cargas minerais.
APLICAÇÃO
Catalisar 4 partes de Primer P.U para cada 1 parte de endurecedor 2001, homogeneizar
bem, após adicionar 1 parte de thinner Aut 30 para Poliuretano. aplicar 2 a 3 demãos
cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos. Necessita de aplicação de seladora para
plástico em peças plásticas para melhor aderência.
ARMAZENAMETO
24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e
ventilado, isento de ponto de ignição de calor.
PREUCAÇÕES
Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor
e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar
vomito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.
OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplica método e
técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.
As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento
técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais
como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.
Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado
pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.
Este boletim esta sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Use EPIs
Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não
habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

