PROMAD
PRIMÁRIO IMPREGNANTE P/ MADEIRA

Descrição do
Produto:

O Primário impregnante p/ madeira foi especialmente desenvolvido para a conservação e
preservação das madeiras, possuindo características impregnantes.
Produto fora do âmbito do Decreto-lei n.º 181/2006 de 6 de Setembro (Diretiva 2004/42/CE).

Utilização:

Produto utilizado na proteção preventiva e curativa da madeira de construção e mobiliário.
Pode ser utilizado em interiores e exteriores.

Preparação da
Superfície:

Como o objectivo fundamental deste produto é a protecção da madeira, será apenas
necessária uma limpeza da superfície a proteger. No entanto, se à protecção se pretender
associar a decoração, convém lixar previamente a madeira, limpando e secando depois toda a
área. A superfície deve ainda estar seca, com a temperatura entre 10ºC e 25ºC e a humidade
relativa inferior a 80%.

Aplicação:

Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar. Este produto é fornecido pronto a aplicar. A
aplicação deve ser feita à trincha, em duas demãos, por toda a superfície. A aplicação também
se pode fazer por imersão.
CORES:
RENDIMENTO TEÓRICO:

DENSIDADE (23ºC):

Incolor, Castanho e Verde
Dependente das condições de aplicação e do tipo de
suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 5
m2 / L / demão
0,87 – 0,88 Kg/L

Fornecimento:

1L,5L e 25L

Armazenagem:

O Primário impregnante p/ madeira deve ser armazenado na sua embalagem original,
hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por
um período médio de 12 meses.
Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

Segurança e
Ambiente:

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do
produto.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda, guarda o direito
de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam
as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas. Não garantimos resultados em
condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de
vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.
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