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Primário opacificante de base aquosa, com propriedades anti-alcalinas para exterior

VIEROQUARTZ
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Primário opacificante, baseado em copolímeros sintéticos em emulsão aquosa , pigmentos de
alta qualidade e aditivos que lhe conferem uma película óptima .
Primário opacificante com propriedades anti-alcalinas para superfícies exteriores de
argamassa, betão, etc.
Excelente resistência à alcalinidade
Boas características de elasticidade e impermeabilidade
à água
Permeabilidade ao vapor de água .
Excelente aplicabilidade e opacidade .
Branco e centenas de cores claras e fortes , disponíveis através do Sistema de Tintagem
VIERO (branco tintável e base TR).
Densidade : 1,60 + 0,03
Viscosidade : 116 - 120 KU/ 25ºC
Teor em sólidos : 69 + 1%
COV's: Valor limite UE para este produto (cat A/g): 30g/l. Este produto contém no máximo
29g/l COV.
Sobre superfícies novas, escovar cuidadosamente toda a superfície.
As paredes devem estar secas e isentas de poeiras , gorduras, óleos ou outras substâncias
estranhas.
Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola
Diluição e n º de demãos : Deve aplicar-se 1 demão do primário Vieroquartz diluído 1:1 com
água.
Tempo de secagem : 2 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos
20ºC.
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Cerca de 0,2 a 0,4 kg/m
A determinação efectiva do consumo depende das condições do suporte e das suas
capacidades de absorção.

7,5 KG e 25 KG.
36 meses.
Conservar o produto na embalagem original , a temperaturas não inferiores a 5ºC, ao abrigo
da luz solar directa e com as tampas das embalagens bem fechadas .
Misturar bem o produto antes da sua utilização .
Não é aconselhável aplicar o produto quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou
superior a 35ºC, quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias
imediatos à aplicação, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco e
quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares .
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição,
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações
de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo

exacto de COV's
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Consultar a Ficha de Segurança do Produto .
Este produto é parte integrante da ETA 20/0495.
As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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