
 
 

Silatex® Primer  

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e no conhecimento da 
NEOTEX® SA. É prestado como um serviço a designers e empreiteiros com o objetivo de os ajudar a encontrar potenciais soluções. No entanto, 
como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. 
Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica 
não foi modificada por uma edição mais recente. 

 

 

Primário de base solvente, acrílico 

Campos de aplicação O produto é um primário adequado para estabilizar superfícies em 
coberturas e paredes (feitos de betão, argamassas, gesso, placas de 
gesso, tintas velhas etc.) e seria coberto com tintas ou compostos 
impermeabilizantes elásticos. 

Propriedades / Vantagens • Fácil de aplicar 

• Mostra alta penetração 

• Seca rapidamente 

• Estabiliza superfícies novas e antigas e assegura a adesão de 
tintas e compostos impermeabilizantes 

Características técnicas 
 

  

Densidade                                                          0,81 g/cm3 

Consumo 

 

Aparência 

 

Tempo de secagem 

160-180ml/m2 por camada (dependendo da absorção da 

superfície) 

transparente-amarelado 

 

1-2 horas a 25ºC (dependendo das condições climáticas e 

temperatura) 

 

Instruções de 
uso 

Preparação da superfície: O substrato deve estar limpo, seco e sem pó, 

óleo, gordura, mofo e qualquer material mal aderente. Grandes fissuras e 

juntas danificadas devem ser reparadas e preenchidas. 

Aplicação: Deve ser mexido dentro do recipiente e aplicado com pincel, 

rolo ou pistola airless numa camada. 

 

Notas • O produto não deve ser aplicado em condições húmidas ou se houver 

previsão de que condições húmidas prevaleçam durante o período de 

cura. 

• O produto não deve ser aplicado em temperaturas <+ 5 °C. 

• Aguarde pelo menos 4 semanas entre a concretização de novas 

estruturas de betão ou gesso e a aplicação do produto. O revestimento de 

uma superfície recém-pintada deve ocorrer dentro de 3 dias, caso 

contrário, sugere-se esfregar levemente com uma lixa a camada recém-

pintada para evitar possíveis problemas de adesão. 

• Silatex® Primer  pode ser diluído com solvente Neotex 1111 até 10-15% 
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Embalagem       Latas de 5L 

 

Limpeza de ferramentas Use solvente Neotex 1111 imediatamente após a aplicação. 

Estabilidade de 
armazenamento 

2 anos quando é mantido selado na embalagem original 


