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FASTPRIMER 
511 / 512 / 513 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: FASTPRIMER – Primário de secagem rápida para ferro. 

 Ref.ª 511 – FASTPRIMER RedOx 

 Ref.ª 512 – FASTPRIMER Gray 

 Ref.ª 513 – FASTPRIMER Green 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Primário anticorrosivo de secagem rápida, baseado em resinas alquidicas especiais e pigmentos 

adequados. Isento de metais pesados. 

UTILIZAÇÃO: 

Especialmente recomendado para aplicação em superfícies ferrosas, devidamente preparadas. 

PROPRIEDADES: 

 Bom espalhamento. 

 Boa opacidade. 

 Boa lacagem. 

 Óptimo rendimento. 

 Boa aderência 

 Boa lixagem 

CARACTERÍSTICAS: 

 Cores: Vermelho óxido, cinzento e verde 

 Brilho: Mate 
 

REF.ª DENSIDADE VISCOSIDADE COV 

511 1,44 ± 0,05 2000 ± 100 mPa.s Valores limites europeus de COV no produto 

(sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no máximo, de 500 

g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a 

utilizar, é, no máximo, de 493 g/l. 

512 1,34 ± 0,05 1700 ± 100 mPa.s 

513 1,24 ± 0,05 1600 ± 100 mPa.s 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras. Remover a calamina, 

gorduras e ferrugem, usando meios mecânicos (lixagem ou escovagem com escova de arame). Limpar a 

superfície a pintar com diluente adequado, de modo a ficar isenta de contaminantes. 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 

 Métodos de Aplicação: Pistola. Para aplicação com trincha ou rolo, consulte os nossos Serviços 

Técnico-comerciais. Recomenda-se a aplicação de 1 demão, de modo a obter uma espessura de 
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FASTPRIMER 
511 / 512 / 513 

filme seco entre 25 e 30 µm. 

 Diluição: até 10% em volume com o Diluente Industrial, Ref.ª 1008 

 Rendimento: 10 a 12 m2/litro 

 

TEMPO DE SECAGEM: 

 Superficial: 3 a 5 horas. 

 Entre demãos: ca. 8 horas (THN) 

LIMPEZA: 

Com Diluente Industrial, Ref.ª 1008. 

EMBALAGEM: 0,25L, 1L e 5L 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente. O produto 

deverá ser aplicado em locais bem arejados. O aplicador deverá usar EPI adequado (luvas e óculos de 

protecção). 

 
 
 
 


