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FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Primário Fixador GOLDFIX 
REF.ª 201 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
Primário fixador formulado com dispersão acrílica de partícula muito fina e com elevado poder de 
penetração nas superfícies. 

UTILIZAÇÃO: 
Produto especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais como tijolo, 
revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada, pinturas antigas em 
desagregação ou gizadas. 

PROPRIEDADES: 
 Facilidade de aplicação. 
 Forte poder de agregação sem formação de filme à superfície. 
 Ausência de cheiro 
 Boa permeabilidade ao vapor de água. 
 Elevada resistência á alcalinidade. 
 Retarda o aparecimento de algas e musgos. 
 Colmata os poros do substracto, dificultando a penetração de água. 

CARACTERÍSTICAS: 
Cor: Branco em líquido. Incolor após secagem. 
Brilho: Mate. 
Densidade: 1,00 ± 0,05 (a 23ºC). 
Viscosidade: 60 ± 5 KU (a 23ºC). 
Ponto de Inflamação: Não inflamável. 
Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 
75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, 
no máximo, de 30 g/l. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem 
secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. 
PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e 
lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. 
REPINTURA: Proceder à remoção das tintas velhas mal aderentes, lavar e depois de a superfície 
estar bem seca, prosseguir com o esquema de pintura. 
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PROCESSO DE APLICAÇÃO: 
Sistema de pintura: Trincha, rolo ou pulverizador 
Demãos aconselháveis: 1 Demão. 
Diluição: Sem diluição 

TEMPO DE SECAGEM: 
Ao tato: Cerca de 40 minutos 
Em profundidade: Cerca de 3 a 4 horas (em ambiente seco). 

RENDIMENTO MEDIO: 
Superfícies lisas: 10 a 12 m2/L 
Superfícies absorventes: 7 a 10 m2/L 

LIMPEZA: 
Com água. 

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 
Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente. 
 
 


