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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SOLUPRIMER
PRODUTO
SOLUPRIMER é uma mistura de oligômeros de poliuretano reativos e solventes foi especialmente
desenvolvido como promotor de adesão em diversos materiais.
DADOS TÉCNICOS
Aparência
Cor
Densidade a 20°C
Teor de Sólidos Convencionais (EM 827)
Temperatura de Aplicação
Viscosidade a 20°C (Copo Ford ᴓ 4mm)

Líquido
Preto
0,95 ± 0,05
35-38%
10°C a 30°C
12-15s

INDICAÇÕES
-Substratos como vidro, vidro com cerâmica frita,
PMMA ou policarbonato.
-Pode ser aplicado em carrocerias de veículos e
substratos como ABS ou poliéster.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeiras,
graxas ou outros contaminantes que possam
interferir negativamente no desempenho.
É recomendado desengraxar superfícies metálicas e
de vidro cm solventes não oleosos, apropriados para
cada substrato. Vidros devem ser preparados com
Solucleaner Ativador.
APLICAÇÃO
Antes da aplicação do produto, agite bem a
embalagem até completa homogeneização. Aplique
o Primer com feltro livre de fiapos ou pelos,
pressionando levemente para formar um filme
homogêneo e sem brilho. Imediatamente após a
utilização, feche hermeticamente a embalagem.
Qualquer contato com a umidade faz o Primer curar,
em função dessa característica é recomendado a
utilização da embalagem dentro de 24h. O Primer
pode ser removido dentro de 5 minutos depois de
aplicado com uma solução de acetona e xileno ou
acetona e tolueno. Após seco, aplicar o selante no
prazo de 1h procedendo de acordo com as
informações técnicas.

GARANTIA (Shelf Life) E CONSERVAÇÃO
Condições de armazenamento inadequado
reduz a garantia do produto. Armazene em
local seco e fresco, na embalagem original, a
temperatura entre +5°C e +25°C. Após aberto
evitar qualquer contaminação e entrada de ar.
Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.
APRESENTAÇÃO
Embalagens:
1L/250ml/30ml

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Respeite as regras de higiene e segurança no
trabalho. Utilize somente em locais bem
ventilados. Evite inalar gases e vapores. Evite
contato com os olhos. A pele ou a roupa. Ao
utilizar solventes, apagar todas as fontes de
ignição.
ATENÇÃO
As informações fornecidas são exatas ao
melhor de nosso conhecimento e baseadas
em testes confiáveis e experiências práticas.
As propriedades citadas são destinadas como
um guia e não por isso, constituí uma
especificação. Qualquer aplicação deve ser
testada previamente para assegurar a
compatibilidade do produto com o substrato.
Garantimos a qualidade de nossos produtos
contra defeito de fabricação, porém não
assumimos a responsabilidade sobre o
desempenho da obra, uma vez que não
possuímos controle direto da aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SOLUPRIMER
Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor
do produto. Informamos que a empresa pode
promover alterações nos produtos sempre que
necessário, sem aviso prévio.
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