
Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 03/19. Não nos responsabilizamos por quaisquer erros tipográficos. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C  ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em substratos com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente 
a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em 
caso de utilização indevida do nosso produto. BAIXENS-ESPANHA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — info@baixens.com — www.baixens.com

RX-528
ISOLXTREM SYSTEM

®

MICROPRIMER

A
B
C

D
E

F
G

CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

PRODUTOS SATE

10l Palete de 44 latas 
de 10 L.

Primário indicado para sistemas de isolamento térmico externo e como fundo regulador 
de absorção.

• Acabamento suave.
• Excelente nivelamento.
• Boa adesão em fundos pouco absorventes.
• Produto mate.
• Carta de cores disponível.
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

Gesso, massas, pedra, cimento, absorvente e habitual na construção.
Sobre o CX-28 Isolxtrem Poliestirex.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

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 6,00 g/l de COV máx.

Limpeza das ferramentas
Com água

Granulometria máxima
< 50 µ

Rendimento
200 g/m²

Classificação relativamente ao fogo

7.5 - 8.5

Aplicado com pincel, rolo ou pistola airless

Vida útil
Sem limites

Preparação
Pronto para usar

D - s2 - d0

• Regulador da absorção do suporte.
• Primário para sistemas SATE.
• Primário antes da aplicação de argamassas acrílicas.

Secagem em profundidade
Envelope CX-28: 25 - 35 min.


