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PRIMER T
Primário de poliuretano alifático.

      APLICAÇÃO:

Os suportes deverão ser limpos á pressão (se possível) 
que não contenham gorduras de cimento e sem partícu-
las soltas. Pinturas existentes deverão ser removidas. 
Aplicar com trincha ou rolo. Antes da aplicação do 
acabamento, assegurar que o ASTERGUM PRIMER T 
esteja totalmente seco.

   LIMPEZA:

Limpar as ferramentas e equipamento com papel e em 
seguido limpar com ASTERDIL D-100 (xileno). Os rolos 
utilizados não poderão ser reutilizados

   PRECAUÇÕES:

O produto contém solventes voláteis inflamáveis.
Aplicar em locais ventilados, longe de chamas. 
Em locais de pouca ventilação utilizar máscaras de 
carbono ativo. 
Tenha sempre em atenção que os solventes são mais 
pesados do que o ar.
   
   CONSUMO:

70-100 gr/m²

ASTERGUM PRIMER T, é um produto monocomponente 
100% alifático de baixa viscosidade, adequado para os 
diversos substratos utilizados na construção civil, 
inclusive sobre matériais não porosos. 
O produto carateriza-se pela sua baixa viscosidade, 
excelente impregnação, não amarelece, que combina 
com a sua rápida secagem e extraordinária aderência 
sobre materiais não porosos. A sua película após 
secagem oferece uma elongação > 50% e resistência à 
tração que excede os 40N/mm². A força de adesão 
excede os requistos da EOTA (Organização Europeia de 
Aprovação Técnica).

   USOS ADMITIDOS:

Recomendado como primário sobre material cerâmico, 
substratos não porosos como o vidro, metal, mármore. 
Utilizado também como verniz protetor de betão.

   CARACTERÍSTICAS:

Fácil aplicação (baixa viscosidade)
Monocomponente 
Alifático, não altera a sua cor.
Rápida secagem.
Excelente aderência em materiais não porososo, 
inclusive em vidro.
Diversas pastas pigmentarias disponíveis para a sua 
coloração.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de 
laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem 
apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao 
produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso 
departamenteo técnico.
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PRIMER T

Viscosidade (Brookfield) cP

Peso específico gr/cm³

Em forma líquida (antes da aplicação)

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO LÍQUIDO

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de 
laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem 
apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao 
produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso 
departamenteo técnico.

ASTDM D2196-86 á 25 °C 

ASTDM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 á 20 °C

20

0,9-0,95

UNIDADE MÉTODO ESPECIFICAÇÕESPROPRIEDADES

Reistência á tração á 23 °C Kg/cm² (N/mm²) 

Elasticidade  á 23 °C %

Secagem ao tacto em betão Horas

Repintura Horas

Em forma seca (depois da aplicação) 

DADOS TÉCNICOS DA MEMBRANA

ASTM D412 / DIN 52455

ASTM D412 / DIN 52455

-

-

400 (40)

>50

6

12-24

UNIDADE MÉTODO ESPECIFICAÇÕESPROPRIEDADES

Adesão ao betão mPa ASTM D1640 >4


