PRIMER À BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES POROSAS
E NÃO POROSAS QUE RECEBERÃO REVESTIMENTOS
AUTONIVELANTES BICOMPONENTE PARA JUNTAS E FISSURAS DE

DESCRIÇÃO
Premium Primer MP é um primer acrílico concentrado de alto desempenho utilizado
para selar diversos substratos como: concreto, vinil, amianto, revestimento epóxi para
piso, madeira, cerâmica, azulejo, mosaico em pedras, aço, cobre, chumbo e alumínio.
Com a capacidade de aderir em substratos porosos e não porosos torna-o ideal para as
diferentes condições de trabalho.
O Premium Primer MP é fácil de usar, promove alta aderência ao substrato reduzindo
a porosidade do concreto.
RECOMENDADO PARA
O Premium Primer MP é destinado a uso tanto como selador quanto agente de ligação
para o produto autonivelante Premium Self-Leveling.
VANTAGENS


Pode ser aplicado por spray, rolo ou vassoura;



Excelente resistência à alcalinidade;



Pode ser aplicado a uma variedade de substratos;



Alto conteúdo de sólidos;



Não é inflamável, não é tóxico, não é explosivo;



Baixo odor;



Não há solventes orgânicos;



Não formará fungos (bolor e mofos);



Baixo tamanho de partícula para uma excelente penetração.

INSTRUÇÕES DE USO
Consumo:
1 galão de 3,8L (diluído) fará 18m².
Preparação de superfície
Limpe a área deixando-a livre de poeira e contaminantes, como óleo, materiais soltos,
sujeira, borracha, etc., para permitir uma boa adesão do produto. Superfícies de
concreto de baixa resistência devem ser removidas para atingir o concreto são,
preferencialmente por meios mecânicos. Não utilizar produtos químicos para limpeza.
Retire toda poeira através de aspiração.
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Mistura/Aplicação:
- Concreto de alta absorção e Pisos autonivelantes (2 demãos)
(Primeira demão) Diluir uma parte do Premium Primer MP para três partes de água limpa em
volume (1:3), misture por dois minutos antes de usar. Aplicar uniformemente sobre o
substrato. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Aguardar no mínimo 1
hora entre demãos.
Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m²/demão.
(Segunda demão) Diluir uma parte do Premium Primer MP para uma parte de água limpa em
volume (1:1), misture por dois minutos. Aplicar uniformemente sobre o substrato. Não deixar
excesso de produto ou pontos sem ser aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber
revestimentos.
Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m².
- Concreto padrão (1 demão)
Diluir uma parte do Premium Primer MP para uma parte de água limpa em volume (1:1),
misture por dois minutos. Aplicar uniformemente sobre o substrato. Não deixar excesso de
produto ou pontos sem ser aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber
revestimentos.
Rendimento: 1 galão 3,8L diluído/18m².
- Madeira e substrato não poroso (1 demão)
O Premium Primer MP deve ser aplicado sem diluição. Aplicar o produto uniformemente sobre
o substrato com um rolo de pelo ou airless. Não deixar excesso de produto ou pontos sem ser
aplicados. Deixar secar entre 1 a 3 horas para receber revestimentos.
Limpeza
É recomendada a limpeza das ferramentas e dos equipamentos de mistura após seu uso com
água.
SUPORTE TÉCNICO
Para mais instruções, métodos de aplicação alternativos ou informação quanto à
compatibilidade do Premium Primer MP com outros produtos e tecnologias, entrar em contato
com o Departamento Técnico da PENETRON BRASIL LTDA ou o representante local.
DADOS TÉCNICOS
Cor
Tempo de secagem
Temperatura de aplicação

Azul
1 – 3 horas
10 – 32°C

EMBALAGEM
Este produto está disponível em galões de 3,8L.
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CONSIDERAÇÕES
Superfícies seladas com o Premium Primer MP deverão ser respeitados os tempos de secagem
de 1 – 3 horas (mínimo) e 24 horas (máximo). Forneça ventilação adequada na área de
trabalho. Temperatura do ambiente ideal para a secagem uniforme é de 10 – 29°C.
VALIDADE
Validade de 12 meses quando armazenado em embalagem original.
Manter em local seco e ventilado e evitar exposição ao calor e luz solar direta.

SAÚDE E SEGURANÇA
Proteja sua saúde. Quando manusear este produto, utilize óculos de proteção, luvas e roupas
de segurança a todo tempo. Estoque todo material e equipamento com segurança e fora do
alcance de crianças!
Leia o rótulo da embalagem, FISPQ e as instruções no catálogo do produto antes de usar o
produto. Em caso de um dos componentes entrar em contanto com a pele, leva
completamente com água e sabão. Forneça ventilação adequada na área de trabalho.
Proteções adicionais: chuveiros de emergência e lava-olhos.
GARANTIA
A PENETRON BRASIL LTDA garante que os produtos fabricados por ela estarão isentos de defeitos no
material e estarão consistentes com sua alta qualidade. Se algum dos produtos for comprovadamente
defeituoso, a responsabilidade para a PENETRON BRASIL LTDA será limitada à substituição do material
comprovadamente defeituoso e em nenhum caso ela será responsabilizada de outra forma por danos
incidentais ou consequenciais. A fabricante não dá nenhuma garantia quanto à comercialização ou
adequação para uma finalidade em particular e esta garantia substitui todas as outras garantias
expressas ou implícitas. O usuário deverá determinar a adequação do produto para o seu uso
pretendido e assumir todos os riscos e responsabilidades em relação ao mesmo. Não nos
responsabilizamos por aplicações que não tenham seguido as orientações descritas nessa ficha técnica.

Advertência: As informações e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização
final do produto, são fornecidas de boa fé e estão baseadas em nossa experiência e no melhor
do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente
às condições locais de aplicação no campo, das superfícies e do estado do material. Não nos
responsabilizamos pela aplicação dos produtos Penetron em construções que não atendam às
práticas aceitas na engenharia e que não atendam ao projeto estrutural. Recomendações
verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da
PENETRON BRASIL LTDA.
PENETRON BRASIL LTDA.
Rua Nazira Elias Muhamad, 555.
Bairro Aterrado - Lorena – SP
55 (12) 3159- 0090
info@penetron.com.br
www.penetron.com.br
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