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Descripción  

É um primário selante com estrutura tixotrópica, formulado com resinas alquídicas especiais e pigmentos de grande
resistência e solidez, que proporciona preparações de superfície de grande enchimento, selagem e cobertura com uma
excelente facilidade de aplicação e nivelamento, permitindo uma lixagem muito boa para obter superfícies polidas e
planas.

Propiedades  

● Pigmentos de alta resistência e solidez.
● Excelente facilidade de aplicação.
● Permite um bom lixamento.

 

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/selladora.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Branco

Aspecto Satinado

Naturaleza Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta Trincha ou rolo

Rendimiento 7-10 m2/L/demão

Diluyente Diluente Sintético Jafep

Repintado 12 horas

Secado 1 - 2 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Selante adequado para imprimar e selar superfícies de madeira porosa ou gesso. Cobre e isola manchas de fumo,
fuligem, etc.

Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC e não superiores a 30 ºC.
● Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
● Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para

reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo  



Mexer o conteúdo do recipiente. Aplicar com a trincha e rolo à viscosidade original ou diluir 5 a 10% com um diluente
adequado (Diluente Sintético Jafep).

Se aplicado por pistola de pulverização, a viscosidade deve ser ajustada à viscosidade apropriada. As superfícies devem
estar limpas e secas, livres de óxidos, pó, graxa, salitre, humidade, etc. As superfícies contendo tintas antigas devem ser
raspadas e limpas cuidadosamente para garantir a aderência. Aplicar uma ou duas demãos, permitindo secar bem e lixar
adequadamente entre cada aplicação.

 

Almacenamiento  

● No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
● Manter fora da luz solar direta.
● Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos  

Embalagens de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros
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