
PRIMÁRIO
DE ADERÊNCIA
•REFORÇA A ADERÊNCIA DAS TINTAS DE PAVIMENTO
•Compatível com todas as tintas
•Especial pavimentos difíceis
•Interior / Exterior

USO:
Primário antes da pintura em todos os tipos de pavimentos  interiores e 
exteriores: cimento, betão, ladrilhos, parquet,  estratificado, tijoleira, 
pedra…
Ideal em suportes pulverulentos, que endurece e fixa, ou  em suportes 
muito fechados ou lisos como base de  aderência.
Aceita todas as tintas cuja aderência melhora  consideravelmente.

PREPARACÃO:
Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de 
pavimento.
O suporte deve estar limpo, seco e não gorduroso. É indispensável
aspirar o suporte antes de aplicar.
SUPORTES BRUTOS:
���� Cimento/betão bruto: lavar o pavimento com o champô pavimento
Cimento/Betão V33. Passar cuidadosamente por água e deixar secar 
24 horas.
� Cimento/betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa do solo antes da pintura.
� Manchas gordurosas: diluí-las com o dissolvente e depois, espalhar a serradura ou tira-nódoas para eliminar ou 
absorver e eliminar a gordura.
� Parquets, soalhos, madeiras: lixar e limpar o pó.
� Pavimentos lisos ou fechados: lavar.
SUPORTES JÁ PINTADOS:
Retirar a tinta não aderente. Lavar.

APLICAÇÃO:
Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea.
Aplicar uma demão sem diluição. Em suportes porosos ou pulverulentos, pode ser necessária uma segunda demão.
Material: Pincel, trincha , rolo de pêlos longos (5 a 8 mm).
Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C co m tempo seco.
Deve ser coberto imperativamente com uma tinta para pavimentos.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.
S2: Manter fora do alcance das crianças. 
S29: Não deitar os resíduos no esgoto. 
S51: Utilizar somente em locais bem ventilados. 

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 50 g/l (2007). Este produto contém no máx. 47 g/l COV.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Secagem:
Completo: 3h

Rendimento por demãos : 
1L = 10m2

Aspecto: MATE

Ferramentas: Pincel, rolo de 
pêlos semi-longos (5 a 8 mm)

Limpeza das ferramentas: 
Água


