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 Ficha Técnica                             Primário Anti-Mancha  
   
 
 
 
PRODUTO: 
  Primário Anti-Mancha. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Primário Anti-Mancha é formulado com base numa composição de resinas acrílicas, que 
pela sua qualidade proporcionam excelente efeito barreira a diversos tipos de manchas, 
nomeadamente, nicotina, gordura, marcas de água, marcadores, fumo, etc. 

 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Acetinado/Mate 
  Cores-------------------------------------- Branco 
  Teor de sólidos--------------------------- 60 % 
  Rendimento Teórico--------------------- 6-7m2

  Massa volúmica-------------------------- 1,320 Kg/litro 
/litro  

  Secagem ao tacto------------------------- 1-2 horas (20 ºC) 
   
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 O Primário Anti-Mancha pode ser aplicado à trincha ou rolo com uma diluição máxima de 
10% com água. 
 O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 6 horas. 
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 A superfície a pintar deve sofrer um desengorduramento apurado, deve-se encontrar livre 
de poeiras e fendas. No caso de fumo ou fuligem deverá ser efectuada uma escovagem cuidada a 
“seco” e só depois aplicar o primário. 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas 
temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação 
adequada. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 A ideia generalizada deste primário pode ser complementada com outras informações junto 
dos nossos serviços técnicos. 
 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas 
e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, 
recomenda-se a ventilação forçada do local. 
 O Primário Anti-Mancha destina-se a uso profissional. 
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