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Primário Aquoso de Hydro Pliolite® para Interior e Exterior

HydroViplite
V20-0005

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Primário formulado à base de resinas Hydro-Pliolite®*, indicado como selante para
superfícies interiores e exteriores.
Aconselhado para situações onde é necessário considerar efeitos de humidade,
alcalinidade e farinação do substrato, funcionando como selante da superfície e 1ª demão
de qualquer tinta plástica.
Para uso no interior e no exterior, em pinturas novas e repinturas.
* Bom poder de penetração
* Resistente à alcalinidade do substrato
* Regulariza a absorção do acabamento
* Bom poder de cobertura
Branco.
Brilho: Mate
Densidade: 1.45 +/- 0.03
Viscosidade: 96 - 97 KU/25ºC
Ponto de inflamação: Não inflamável.
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto
contém no máximo 30 g/l COV.
As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas.
Efectuar as reparações com massas adequadas.
Ferramentas: Rolo ou Trincha
Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão de HydroViplite. A diluição é feita com 50% de
água.
Tempo de secagem:
- Ao tacto: aprox. 1-2 horas.
- Para repintura: aprox. 4-6 horas.
Em condições normais de temperatura e humidade relativa.
Lavagem da ferramenta: Com água.
Condições de aplicação: Não aplicar a temperatura inferiores mais 5ºC ou superiores a
30ºC.
2
10 a 15 m / Litro/ Demão
Todos os tipos de tinta de base aquosa.
1, 5 e 15 Litros.
Aproximadamente 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais
desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
* Marca Registada pela Eliokem

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são
dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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