CÓDIGO DO BOLETIM / BT-070
TINTA PRIMER EPOXI PREMIUM
Descrição do produto
A Tinta Primer Epóxi Premium trata-se de uma tinta de fundo Primer a base de resina epoxídicas de alta
resistência, elevado enchimento, elevada resistência química, mecânica, excelente aderência, especial para
sistemas de pintura de alto desempenho.

Indicações
A Tinta Primer Epóxi Premium e recomendado para:
Pintura de Fundo Primer em metais em geral, estruturas metálicas compõem sistema de alto desempenho,
apto para aplicação sobre Alumínio, galvanizado, cobre, zinco e fibra.
Para pintura de fundo Primer em pisos de Concreto e Alvenaria como melhoria da aderência, e barreira contra
umidades ou infiltrações em sistemas de pintura de pisos de concreto.

Propriedades técnicas do produto
Aspectos da Pelicula
Cores Disponiveis
Catalise
Sólidos por Volume
Massa Especifica
Tempo de Indução
Espessura seca final
Vida Útil da Mistura
Ponto de Fulgor
Intervalo minimo entre demão
Intervalo maximo entre demão
Tempo de secagem ao toque a 25°
Tempo de secagem ao manuseio a 25°
Tempo de secagem Final a 25°
Tempo de cura
Solvente recomendado
Rendimento téorico a 40 micras

Acetinado
Branco, Cinza e cores a consultar
4 : 1 = 4 partes iguais de tinta + 1 parte de acelerador
57,8% ± 3
1,397 kg/litro (± 0,02)
15 minutos
aplicavel até 150 micras
3 horas
25° graus
12 a 24 horas
72 horas
12 a 24 hora
12 a 24 horas
24 horas
7 dias
Diluir até 30% de Diluente Kraft 10.80
15,32 m²/litro

Equipamentos de aplicação
Produto pode ser aplicado com Rolo, trincha, pistola convencional, sistema airless, entre outros se observando
as características de cada formato.

Instrução de preparação de superficie (Norma NBR 13245:2011)
Por se tratar de pintura de alto desempenho recomendamos proceder com criação de projeto de pintura assim
atendendo as especificações técnicas do responsável técnico pela pintura a fim de garantir os resultados e
desempenho.

Preparação do produto
A Tinta Primer Epóxi Premium deve ser devidamente homogeneizado, antes da catalise, após a
homogeneização proceder com mistura do acelerador p\ Esm. Epoxi Premium, sempre mexendo bem, pelo
menos 2 minutos, e após deixar descansar pelo tempo de indução acima descrito.

Diluição
Após a indução proceder com a diluição adequada a cada formato de aplicação sendo imprescindível a
avaliação das condições climáticas adequadas a para uma perfeita aplicação e resultado.
A diluição pode variar de acordo com o formato de uso podendo chegar até 30% com diluente Kraft 10.80.

Embalagens e Armazenamento
A Tinta Primer Epóxi Premium é fornecido em embalagens metálico devidamente acondicionado, e fechado
para garantia da validade expressa na etiqueta da embalagem, é de responsabilidade do cliente o
acondicionamento adequado dentre as normas ABNT de armazenagem de produtos perigosos.

Precauções
O produto acima descrito trata-se de um produto inflamável, com grande risco de explosão, produto deve ser
destinado corretamente seus resíduos sob pena da lei para contaminação ambiental.
Nota: As informações contidas neste boletim técnico são simples referências, qualquer pessoa que use os produtos, sem as devidas consultas e
adequações para a finalidade pretendida o faz por sua própria conta e risco, sendo assim não assumimos quaisquer problemas de rendimento,
desempenho ou danos causados pelo uso incorreto.
Entretanto não temos controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, a empresa
reserva o direito de alterar as informações periodicamente conforme o desenvolvimento e aprimoramento dos produtos, na qual o consumidor
pode solicitar uma cópia atualizada por meio de requisição.
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