
asfaltos

PRIMER
É um composto de cimento asfáltico policondensado, diluído em solventes orgânicos.

VaNtaGENs

Possui alto teor de sólidos;
Ótimo promotor de aderência;
Apresenta secagem rápida;
Excelente rendimento na aplicação.

oNDE aPlICaR

É recomendado como promotor de aderência (primer) entre o substrato e o sistema de 
impermeabilização de base asfáltica. Aplicado em superfície de fi brocimento, cerâmica, fi bra de vidro, 
madeira, concreto e alvenaria.

CaRaCtERÍstICas

função Promotor de aderência
Composição e aspecto Asfalto modificado e solventes orgânicos
Coloração Preto
Massa Específica / Densidade 0,945 – 0,955g/cm³
Consumo Estimado 0,15L a 0,5L/m² (para consumo por área verificar Tabela de 
 Consumo x Área na página 90 deste manual)
Intervalo entre demãos /  Somente 1 demão / 4 horas para a secagem, dependendo das 
Cura total (25°C, 50% UR) condições climáticas 
Normas que atende ABNT – NBR 9686

24 meses a partir da 
data de fabricação

Lata  900ml
Galão  3,6L
Lata 18L

75 caixas com 6 latas (450 latas)
30 caixas com 4 galões (120 galões)
60 latas

atENÇÃo: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.
   Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.



asfaltos

MoDo DE PREPaRo Do PRoDUto

Não aplicar o produto com tempo chuvoso;
Não aquecer;
Respeitar o tempo de secagem entre as demãos e o tempo de cura total.

MoDo DE PREPaRo Da sUPERfÍCIE

Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada 
com adesivo BIaNCola®, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
Deixe-a nivelada com caimento de 1% em direção aos ralos;
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fi ssuras ou trincas faça os devidos reparos;
Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes 
anteriores e sem partes soltas;
A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

A fi cha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 
ou no nosso site na internet: ciplak.com.br.

REstRIÇÕEs 
Não recomendado para ambientes fechados;
É infl amável antes da cura total;
Deve ser aplicado em local ventilado, longe de fonte 
de calor;
Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e 
longe de fontes de calor;
Armazenar na vertical e preservar em embalagem 
original intacta;
Não armazenar em contato direto com piso, utilizar 
prateleiras ou outro sistema que evite o contato da 
embalagem com o solo.

sEGURaNÇa
O produto é atóxico após a cura;
Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial 
tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e 
longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água 
em abundância, se ingerido não provoque vômito e 
procure auxílio médico levando a embalagem;
Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270 

1. PRIMER vem pronto para aplicar.
Agite bem antes de usar para 
homogeneizar o produto;

2. Se for necessário, dilua até 20% 
com solvente;

3. Aplique com rolo de lã de carneiro, rolo 
de espuma, pincel, trincha ou broxa;

4. Aplique apenas uma demão, mas 
observe o consumo recomendado; 

5. Aguarde a secagem;

6. Após a aplicação de 
PRIMER, aplique o sistema de 
impermeabilização defi nido.

INstRUÇÕEs DE Uso
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