
Estanquidade à água

DANOPRIMER W
IMPRIMACIÓN PARA CONSOLIDACIÓN
Y SELLADO DE SOPORTES
MINERALES. BASE AGUA

DANOPRIMER W es una imprimación acrílica en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes
minerales, mejorando la adherencia del revestimiento final (morteros, membranas impermeabilizantes,
pinturas y adhesivos).

Apresentação

Color: Amarillo
Peso (kg): 5
Código de producto: 750501

Dados técnicos

Conceito Valor Norma

Densidade (g/cm3) 1.075 ± 0.03 -

Densidade (kg/m³) 1.075 -

Solubilidad en agua Parcialmente soluble -

Dados Técnicos Adicionais

Conceito Valor Norma

Dados de Aplicação

Conceito Valor



Informação ambiental

Conceito Valor Norma

Aplicação

Consolidação de suportes empoeirados.
Aplicar o primário antes de colocar as membranas impermeabilizantes.
Regulador de absorção para materiais porosos.

Vantagens e benefícios

Consolida o suporte.
Evitar arrastar poeira e partículas ao pintar.
Excelente capacidade de penetração.
Melhoria do desempenho do revestimento final.
Melhoria da aderência do revestimento final.
Produto à base de água sem VOC.

Suporte

Aplicável em telhas em cerâmica
Betão.
Argamassa.
Rebocos de gesso.

Modo de Aplicação

Aplicar con rodillo o brocha.r- El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo, grasas, aceites o otros
contaminantes.r- Antes de aplicar el producto homogeneizar agitando el envase, producto listo para
utilizar.r- Aplicar uniformemente sobre el soporte preparado y esperar a que seque antes de colocar
el revestimiento final.r

Precauções

Com humidade relativa muito alta, a secagem pode ser demorar.
Para os suportes altamente absorventes, pode ser necessária a aplicação de uma segunda demão.
Não aplicar em situações de risco de aumento da humidade.
Proteger da chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação.

Manuseamento, armazenamento e conservação

Manter as embalagens bem fechadas e protegidas de temperaturas extremas (conservar entre os
5ºC e 30ºC), protegidas da luz solar direta e de fontes de calor. Durante um período não superior a
12 meses.



Aviso

As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé,
tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam
devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as
recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao
(s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos
relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o
Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui
contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a
aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal
vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem
diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão
aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda.A DANOSA reserva-se ao
direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta
documentação.Website: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Telephone: +34 949 88 82
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