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532 PLIO-SEL SOL 

 

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: PLIOSEL SOL – Primário acrílico de base solvente orgânico 

REF.ª: 532 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Primário acrílico de alto desempenho, baseado em Pliolites com pigmentação adequada e solventes com 

baixo teor em aromáticos. 

UTILIZAÇÃO: 

Para ser aplicado sobre todos os tipos de reboco sempre que sejam porosos, friáveis, com dificuldades 

de aderência ou muito absorventes, em paredes e fachadas. 

PROPRIEDADES: 

 Fácil aplicação. 

 Excelente aderência 

 Bom rendimento. 

 Excelente resistência química 

 Bom poder de cobertura. 

 Longa duração da cor sem alteração. 

 Boa aderência a diversos metais 

CARACTERÍSTICAS: 

 Cor: Cinzento claro 

 Brilho: Mate. 

 Densidade: 1,27 ± 0,05 (a 23ºC). 

 Viscosidade: 300 ± 50 mPa.s (a 23ºC). 

 Ponto de Inflamação: Não determinado. 

 COV: Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, 

no máximo, de 750 g/l em 2007 e, no máximo, de 750 g/l em 2010. O teor em COV deste 

produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 700 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 proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de 

pintura. 
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532 PLIO-SEL SOL 

REPINTURA: 

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como 

indicado no esquema de pintura de raiz. 

PROCESSO DE APLICAÇÃO: 

Sistema de pintura: Trincha ou rolo 

Demãos aconselháveis: 1 ou 2 Demãos, consoante o estado da superfície 

Diluição: Com Diluente Pliosol, Ref.ª 1005, com baixo teor em aromáticos. 

 1ª Demão: 5% 

 2ª Demão: 5% 

Intervalo entre demãos: 30 minutos a 1 hora. 

TEMPO DE SECAGEM: 

 Ao tato: Cerca de 30 minutos 

 Em profundidade: Cerca de 1 a 2 horas, consoante as condições atmosféricas. 

RENDIMENTO MÉDIO: 

 Superfícies lisas: 10 a 12 m2/L 

 Superfícies rugosas: 7 a 9 m2/L 

LIMPEZA: 

Com diluente sintético, Ref.ª 1001 ou Diluente Pliosol 40, Ref.ª 1005. 

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. 

 

 
 
 
 


