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531 PRIMÁRIO TT 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: PRIMÁRIO TT – Primário para ferro e metais não ferrosos 

Ref.ª 531 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Primário / acabamento acrílico com excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos, como 

alumínio e galvanizado. Um único revestimento de pintura, em duas demãos, permite cobrir as 

necessidades de adesão e acabamento neste difícil tipo de suporte. 

UTILIZAÇÃO: 

Recomendado para aplicar sobre metais ferrosos, chapas zincadas, PVC, aço galvanizado e alumínio, 

como por exº portões, gradeamentos e corrimões. 

PROPRIEDADES: 

 Endurecimento rápido 

 Fácil aplicação 

 Elevado poder de enchimento. 

 Secagem rápida 

 Boa aderência 

 Acabamento mate 

 Monocomponente 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Cor: Branco 

 Brilho: Mate 

 Densidade: 1,30 ± 0,05 (23 °C) 

 Viscosidade: 280 ± 30 mPa.s (23 ºC). 

 COV: os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no 

máximo, de 600 g/l em 2007 e, no máximo, de 540 g/l em 2010. O teor em COV deste 

produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 520 g/l. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

 Galvanizados novos: devem remover-se todos os vestígios de gordura, poeiras e outros 

contaminantes, usando um solvente adequado. Recomenda-se uma decapagem mecânica ligeira. 

 Galvanizados velhos: lixar, com uma lixa fina, todas as áreas de corrosão. Em seguida 

proceder como se fosse uma pintura em galvanizado novo. 

 Aço: recomenda-se a remoção de todos os vestígios de contaminação: gorduras, corrosão ou 

poeiras. 
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531 PRIMÁRIO TT 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 

 Métodos de Aplicação: Trincha, rolo e pistola. 

 Demãos aconselháveis: 1 demão (para trincha e rolo). 

 Diluição: Pronto a aplicar. 

 Rendimento: 10 a 12 m2/litro 

TEMPO DE SECAGEM: 

 Superficial: 3 a 5 horas. 

 Entre demão: 30 Minutos (ambiente seco) 

LIMPEZA: 

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008. 

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido. Os locais devem estar bem 

arejados. 

 
 
 
 


