
 

 

Neotex® Ιnox Primer 

 

Primário monocomponente de base aquosa para inox, 

alumínio e superfícies galvanizadas 

Descrição -  

Campos de aplicação 

Neotex® Ιnox Primer é um primário monocomponente 
de base aquosa com forte aderência em substratos 
brilhantes não porosos como inox, alumínio, superfícies 
galvanizadas, folha-de-flandres, vidro 

Propriedades • Compatíveis com membranas de base aquosa, 
base solvente ou sem solventes 

• Sem tratamento necessário para reaplicação 

• Monocomponente - fácil aplicação 

• Alta aderência a substratos lisos e não porosos 

• Não inclui nenhuma matéria tóxica ou solventes 

Características técnicas  

Densidade (EN ISO 2811.01) 1,04±0,01g/ml 

Viscosidade (ASTM D562, +25°C) 60±2KU 

Tempo de secagem (+25°C) 1 hora 

Secagem entre demãos (+25°C) 10 horas 

Consumo 60-75ml/m2 em uma camada 

 

Limite V.O.C. de acordo com a Directiva 2004/42/CE da UE para este produto da categoria AiWB " 
Revestimentos de desempenho de um pacote": 140g/l (Limite 2010). Conteúdo V.O.C. do produto pronto a 
usar <10g/l 



 

 

Neotex® Ιnox Primer 

 

Instruções de uso Preparação da superfície: A superfície deve estar seca, livre de 
pó, sujidade, substâncias gordurosas e oleosas, bem como de 
qualquer revestimento mal aderido. Caso não seja possível 
limpar completamente, é aconselhável triturar com lixa fina e 
depois limpar a superfície com solvente Neotex® 1021.  

Aplicação: Neotex® Inox Primer é então aplicado numa única 
camada fina por rolo de tinta de esmalte. 

Notas especiais • Condições de aplicação: Humidade no suporte < 4% / 
Humidade relativa do ar < 65% / Temperatura mínima 
ambiente: +10°C 

• Baixas temperaturas e alta humidade prolongam os tempos 

de secagem  

• O material não deve ser aplicado em condições de 

humidade elevada 

• O material deve ser aplicado numa única camada fina 

Limpeza de ferramentas Utilizar água imediatamente após a aplicação. 

Embalagem 3L e 1L em baldes de plástico 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos no seu recipiente original não aberto, em local 
absolutamente seco e protegido da luz solar directa e das baixas 
temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. 

É oferecida como um serviço aos designers e empreiteiros, a fim de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, como fornecedor, 

NEOTEX® SA não controla a utilização efectiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados da sua utilização. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não 

foi modificada por uma edição mais recente.  

 

 


