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NOME DO PRODUTO: MPRIMER (ref. C7-934) 

DESCRIÇÃO: Primário aquoso com boa opacidade  

UTILIZAÇÃO: Recomendado para a aplicação em interior e exterior, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas. 

CARACTERÍSTICAS MAIS IMPORTANTES: Boa opacidade 

 

 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE: Suportes novos: Os suportes devem estar secos, firmes e isentos de poeiras, gorduras e outros 

contaminantes. 

Suportes anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas. Proceder a uma 

lixagem cuidadosa para garantir bom nivelamento do suporte. 

Suportes com fungos e algas: Tratar com Descontaminaste Artibiose (ref. 18-220). 

APLICAÇÃO: Após escovagem e limpeza das superfícies, aplicar uma demão do produto. Em repinturas, remover a tinta velha 

mal aderente e refazer as zonas danificadas.  

Processo de aplicação Trincha ou rolo anti-gota 

Diluição Sem diluição 

Tempo de Secagem 30 minutos 

Tempo de Repintura 3-4 horas 

Rendimento prático 8-12 m2/L/demão 

 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/L. Este produto contém no máximo 

1 g/L COV. 

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE  

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das 

crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em 

local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o 

transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição 

correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em 

vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da 

Ficha de Segurança do produto são fundamentais 

Estabilidade: 3 anos, em embalagens originais por abrir. 

 

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A MONTALTO assegura a conformidade dos seus produtos 

com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela MONTALTO, antes ou depois da entrega dos 

produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso 

algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A 

única obrigação que incumbe à MONTALTO será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente 

defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão 

sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos. 

 

MONTALTO SEDE: Avenida da Liberdade lote 362 2975-192 Quinta do Conde - Tel.:. 938 104 014 - geral@montalto.pt 
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