SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

FICHA TÉCNICA ULTRAGRIP
PRIMER
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOME: ULTRAGRIP

PRIMER.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ULTRAGRIP PROFIXX é um primer promotor de aderência à base de resinas acrílicas e
agregados minerais, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto
para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre
bases lisas ou pouco absorventes. É indicado para aplicação sobre concreto, tijolo,
drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, tintas. Pode ser utilizado
também para melhorar a aderência de argamassas de regularização e adesivos para
colagem de cerâmicas sobre superfícies não absorventes como cerâmicas, ladrilhos
hidráulicos, etc. Particularmente recomendado como promotor de aderência sobre
resíduos de adesivos existentes para revestimentos resilientes e têxteis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES
Composição:
Cor:
Tempo de cura:
Tipo de produto:
Embalagens:
Aplicação:
Rendimento:
Validade:
Aparência:
Acabamento:
Diluição:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, silício e aditivos.
Cinza
25 minutos para aplicação de argamassas de regularização e adesivos para cerâmicas e porcelanatos em função da
porosidade.
Não inflamável
18L e 3,6L
Rolo, trincha, pincel e pulverização
0,20 a 0,30 Kg/m² dependendo da absorção do substrato
24 meses a partir da data de fabricação.
Líquido
Fosco
Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a
aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
Utilizar rolo, trincha ou pincel. É possível aplicar o reboco ou argamassas de regularização. O tempo mínimo de espera varia de 20 a 60 minutos de
acordo com as condições ambientais e absorção do substrato. É possível aplicar em sobreposição do produto mesmo após longo tempo de aplicação
do ULTRA GRIP PRIMER. É possível limpar o ULTRA GRIP PRIMER de pavimentos, revestimentos e ferramentas com água ainda sem secar, após a
secagem pode se utilizar álcool.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso
haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas
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