BLIC PRIMER
RESINA E PRIMÁRIO DE ISOLAMENTO

COD:15001

APRESENTAÇÃO

•

-BLIC PRIMER é uma dispersão aquosa de fácil aplicação, que quando misturada com cimento, fica
com grande poder de aderência permitindo um primário de isolamento e consolidação do suporte.

VANTAGENS

•
•
•
•
•

BLIC PRIMER é um produto de muito fácil aplicação, que após a sua aplicação fornece ao
suporte uma excelente aderência e uma base sólida, aumentando a sua consolidação.
Aumenta a resistência de rebocos antigos em desagregação, reforça as betonilhas permitindolhe mais impermeabilidade nas pressões negativas.
Melhora a aderência aquando aplicado na parte de trás das pedras e forma uma barreira de
impermeabilização.
Aumenta a durabilidade das tintas quando aplicado como primário.

APLICAÇÕES

•

- BLIC PRIMER deve ser aplicado sobre suporte limpos, isento de óleos, gorduras, e eliminar as partes
quebradiças.
- Em zonas com eflorescências lavar com uma solução de 1 para 3 de DECAP TARTRE.
- Aplica-se sobre suporte ligeiramente húmido.
- Com temperaturas muito elevadas humedecer antecipadamente o suporte para baixar a temperatura
- Aplica-se a rolo, trincha ou pulverizador.

MODO DE EMPREGO

•

- BLIC PRIMER -como primário de pintura: 1 de BLIC PRIMER 1,5 de água e 2 de cimento.
-endurecedor de reboco em desagregação.
-no isolamento de tanques de água.
-Adicionar sempre o cimento à resina na mistura.
- Ter o cuidado de ir mexendo a diluição para não deixar assentar o cimento.
-Quanto maior for a absorção do suporte maior será a diluição e número de demãos (consultar o nosso
departamento comercial).

SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
•
•
•
•

As embalagens devem conservar-se hermeticamente fechadas, em ambiente seco e
temperatura amena.
Guardar ao abrigo do gelo e temperaturas elevadas.
Agitar BLIC PRIMER antes da sua aplicação.
Limpeza das ferramentas com água.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

