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É um promotor de adesão bi-componete, auto 
penetrante que garante a ligação dos substratos, 
estabilizando e solidificando as superfícies. 
Recomendado para uso em superfícies porosas, novas 
ou antigas que irão receber pintura Epóxi, PU ou 
revestimento.  
 

PREPARO DA APLICAÇÃO  
O substrato de concreto deve estar totalmente seco e 
curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros 
produtos que possuam características de desmoldante.  
 

SEGMENTO DE USO  

- Pisos de Concreto;  
- Contrapisos com resistência tração na flexão ≥12 
Mpa.  
 

APLICAÇÃO  

Por se tratar de sistema bi-componente deve-se 
misturar o componente A com o componente B, 
utilizando misturador o mecânico de baixa rotação até 
total homogeneização e adicionar aos poucos 30% á 
40% de cimento Portland até formar uma cauda 
acinzentada.  
A aplicação deve ser feita com desempenadeira de aço 
sem deixar excesso.  
 
NOTA: Este produto não deve ser aplicado sem adição 
do cimento.  
Uma vez aberta a embalagem o produto deve ser 
utilizado em sua totalidade sem fracionar.  
 

BENEFÍCIOS  
- Base Uretano;  
- Excelente adesão sobre concreto;  
- Baixa emissão de gases voláteis (VOC)  
- Maior ligação entre os substratos;  
- Facilidade na aplicação;  
- Pode ser aplicado em concreto com até 10% de 
umidade;  
- Aplicação interna e externa.  
 

 
 
 
 

CONSUMO  

10 a 12 m² por Kg por demão.  
O rendimento do produto pode variar de acordo com a 
uniformidade do piso, porosidade, temperatura, 
conhecimento técnico e prático do aplicador. 

 
        CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 

PROPRIEDADES RR Primer 

Aparência Viscoso turvo 

Odor Característico 

Densidade aparente 1,0 a 1,05 g/cm³ 

Temperatura de aplicação 5°C a 38°C 

Pot life a 25°C 15 a 20 minutos 

Secagem ao toque a 25°C 2 a 4 horas 

Ancoragem ( ASTM - D 4541) >2,5 MPa 

Embalagem Kit de 8,0 Kg 

 
HIGIENE E SEGURANÇA  
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele dever ser 
evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave 
imediatamente e abundantemente com água, consulte 
um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as 
embalagens fora do alcance das crianças, animais e 
fontes de calor.  
 

ARMAZENAMENTO 
O produto dever ser armazenado em local seco, 
coberto a 25°C.  
 

VALIDADE 

12 meses na embalagem original e lacrada. 
 

 


