INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Química para Construção

®

RR PRIMER - PU
PRODUTO
RR PRIMER-PU é um promotor de adesão monocomponente que garante a junção dos materiais, destinado para reparos de superfície
cimentícias e aplicação de selantes à base de poliuretano ou epóxi.

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.

APLICAÇÃO
RR PRIMER-PU deve ser aplicado com pincel ou rolo, em camada fina e aguardar sua secagem entre 10 e 15 minutos para aplicação do

selante.

PROPRIEDADES FÍSICAS
Aspecto

Líquido transparente

Peso Específico
Tempo de secagem

0,810 Kg/cm³
10 á 15 minutos

CONSUMO
100 á 250 ml para cada 50 metros lineares na profundidade de 10 mm, entre as duas laterais internas.

RENDIMENTO
Pode variar em função de temperatura e porosidade do concreto.
EMBALAGENS
Lata de 3,6 litros.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS
Limpar as ferramentas com solvente tipo thinner .

HIGIENE E SEGURANÇA
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar
irritação).
Em caso de contato com 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
Deve ser armazenado em local seco,ventilado e coberto em temperatura a 25°C.

VALIDADE
9 meses na embalagem lacrada.
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Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos
conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de
propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar
sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos
se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que
considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da
mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade
de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.
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