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SUPORTES

IDEAL PARA

®
SOLUÇÕES

CONCRETE

CARACTERÍSTICAS

IMPRIVAL

RX-504

Primário texturizado que atua como ponte de ligação sobre suportes sem absorção.

15Kg Palete de 33 latas 
de 15 Kg. 5Kg Palete de 120 

latas de 5 Kg.

Tintas não-elásticas, azulejos, suportes lisos com pouca ou nenhuma absorção.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

• Boa ancoragem em superfícies lisas
• Cor de ocre
• Alta aderência
• A textura áspera proporciona aderência mecânica para as camadas subsequentes
• Produto desodorizado
• Produto à base de água
• Predispõe a adesão de outras camadas como reboco, niveladores, cimentos cola e 

impermeabilizantes acrílicos
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

• Utilizá-la como ponte de ligação para facilitar a ancoragem de materiais de base de 
cimento em suportes sem absorção

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 5,39 g/l de COV máx.

EXTERIOR INTERIOR

Limpeza das ferramentas
Com água

Secagem
Absorventes: 1 H aprox.

Desempenho
250 - 300 g/m²

Classificação relativamente ao fogo

7.5 - 8.5

Aplicar com pincel ou rolo.

Vida útil
Sem limite

Preparação
Produto pronto para usar. Possibilidade de 
diluir até 50% em água

D - s2 - d0

Granulometria máxima
600 mícrons


