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VIAPOL PRIMER PU
1. Descrição
Viapol Primer PU é um primer monocomponente, a base de poliuretano, para o preparo de juntas para
a aplicação de selantes poliuretanos e híbridos. Viapol Primer PU promove a aderência dos selantes
sobre substratos cimentícios, madeira, cerâmica, tijolo e etc.

2. Vantagens
• Aplicação simples e rápida;
• Secagem rápida;
• Alto poder de penetração;
• Compatível com selantes a base de poliuretano e poliuretano híbrido;
• Excelente adesão sobre concreto, argamassas, cerâmicas, madeira e pedras (testar antes).

3. Características técnicas do Produto
Base química
Densidade
Teor
de
sólidos
Ponto
de
fulgor
Cura
Consumo
teórico

Poliuretano disperso em solvente
1,2 kg/litro
45%
65°C
2 a 6 horas dependendo da temperatura e umidade
125 a 175 ml/m² por demão dependendo das condições
do substrato

4. Instruções de Utilização
Preparação da superfície:
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, desmoldantes, e quaisquer outros materiais que
possam prejudicar a aderência.
Aplicação do produto:
Viapol Primer PU deve ser aplicado com pincel nas laterais da junta. Aguarde a secagem ao toque
para a aplicação do selante (+/- 1 hora). Aplique o selante logo após a secagem.
Não deixar a lata aberta pois o produto cura com a humidade do ar.
Limpe as ferramentas com thinner de limpeza para poliuretano.
Garanta uma boa circulação de ar durante o manuseio e utilize os EPIs recomendados na FISPQ.

5. Consumo
O consumo é variável de acordo com a absorção do substrato.
Normalmente o consumo se encontra entre 125 a 175 ml/m² por demão.
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6. Embalagem
Lata 275 ml - Caixa com 4 unidades.

7. Estocagem
Produto válido por 6 meses na embalagem original e intacta, abrigado da exposição direta ao sol e a
chuva, e em temperatura entre 10°C e 30°C.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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