
BITUTHENE  PRIMER WP 3000
Primer base água, fácil de aplicar, para uso com as membranas BITUTHENE  

Descrição do produto

BITUTHENE  PRIMER WP-3000 é um primer de látex base água que é especificamente formulado para eliminar a

eflorescência de poeira do concreto, proporcionando assim uma superfície adequada para instalar as membranas

autoadesivas BITUTHENE  . BITUTHENE  PRIMER WP-3000 promove boa adesão inicial e, mais importante, excelente

adesão permanente das membranas BITUTHENE  . O teor de VOC (Composto Orgânico Volátil) é <95 g/L e atende às

normas e padrões de emissão de VOC da U.S.E.P.A (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) para

revestimentos arquitetônicos. Consulte as Cartas Técnicas para obter a lista mais atual de limites permitidos.

Uso

BITUTHENE  PRIMER WP 3000 é usado para preparar todas as superfícies de concreto estrutural, alvenaria ou madeira

nas quais as membranas BITUTHENE  serão aplicadas.

BITUTHENE  PRIMER WP 3000 é usado para aplicações verticais e horizontais em climas com temperaturas acima de

5° C.

Segurança e manuseio

Os produtos BITUTHENE  devem ser manuseados adequadamente. Vapores de primers à base de solvente e mástique

são prejudiciais e inflamáveis, os filmes protetivos dos adesivos GCP são extremamente inflamáveis, para esses

produtos, foram reunidas as melhores informações disponíveis sobre manuseio seguro, armazenamento, proteção

pessoal, saúde e considerações ambientais. 
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Os usuários devem ler e entender o rótulo do produto e as fichas de dados de segurança (FISPQ’s) para cada

componente do sistema antes de usar. Todos os usuários devem se familiarizar com essas informações antes de

trabalhar com o material. Leia atentamente as declarações de precaução detalhadas nos rótulos dos produtos e FISPQ’s

antes de usar. As FISPQ’s mais atuais podem ser obtidas no site do GCP em gcpat.com ou entrando em contato com a

GCP gratuitamente pelo telefone 0800 014 7223.

Aplicação

BITUTHENE  PRIMER WP-3000 é embalado pronto para uso. Não diluir com água ou solvente. Aplicar por spray ou rolo.

Para obter melhores resultados, use um pulverizador de ar comprimido profissional com um bico de ponta de latão.

Aplique o primer nas superfícies limpas a uma taxa de cobertura de 12 a 15 m²/L. A cobertura deve ser uniforme. O

primer não deve ser aplicado de maneira a formar poças ou escorrer. Não aplicar diretamente sobre a membrana

BITUTHENE  .

Deixe o primer secar por uma hora. Em condições úmidas, o tempo de secagem pode ser maior. Em geral, a imprimação

deve ser limitada à área que será impermeabilizada dentro de 24 horas. Em condições onde são esperados longos

tempos de secagem, os substratos podem ser preparados com mais antecedência. O primer deve ser reaplicado se

houver acúmulo significativo de sujeira ou poeira.

Antes do primer secar, as ferramentas devem ser limpas com água. Após a secagem do primer, as ferramentas devem

ser limpas com álcool mineral. O álcool mineral é um líquido combustível que deve ser usado somente de acordo com as

normas de segurança e recomendações do fabricante. Não use solventes para limpar as mãos ou a pele.

Fornecimento

PROPRIEDADE VALOR TÍPICO

Embalagem Balde de 18,9 L

Peso 20 Kg

Unidades por pallet 24 Baldes

Consumo 12-15 m²/L
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Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas

do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações

encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais

informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.
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