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CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

®
SOLUÇÕES
CONCRETE

ACRYLPRIMER

CX-37

Primário multissuporte de alto poder de cobertura indicado como base para pintura em 
suportes com baixa ou nenhuma absorção.

4l Palete de 24 caixas
de 4 x 4 l. 75

0m
l

Palete de 44 caixas
de 12 x 750 ml.

Plásticos, vidro, tela asfáltica, metais, poliestireno expandido e extrudido, cerâmica, 
suportes absorventes como gesso, reboco, cimento, madeira, etc.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

• Inibe a oxidação das peças metálicas presentes nos pré-fabricados
• Boa funcionalidade em fundos pouco ou nada absorventes
• Secagem rápida
• Disponível em branco, preto, cinzento, vermelho e verde
• Produto à base de água
• Pode ser repintado com esmalte sintético em 4 horas
• Excelente aderência em todos os tipos de suportes
• Excelente cobertura
• Lixável após 24 horas de secagem
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

Limpeza das ferramentas
Com água

Granulometria máxima
< 50 mícrons

Desempenho
0.140 - 0.160 l/m²

Classificação relativamente ao fogo

8.0 - 9.0

Aplicado com pincel, rolo ou sem ar

Vida útil
Sem limite

Preparação
Produto pronto para usar

D - s2 - d0 

• Dar uma primeira camadaem suportes de baixa ou nenhuma absorção antes de 
serem pintados

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 17,44 g/l COV max.

Secagem
Reboco 25 - 30 min


