l. Última Cemlo
Aplique uma segunda derrão (ou a que se achar
conveniente)
de PRIMASOL na superflcie.
Importante: Durante aplicação e secagem deve
s:er garantida a ventilação de ar fresco! Não
aplicar em temparatura abaixo de S"C I
bélow12·C.
F'azer sempre um teste prelemlnarl
4. Limpeza de Ferramentas
Limpar imediatamente após uso com água BIOFA
NAPONA2090

Secagem
Seco após 2-4 horas. Nova demao após aprox .. 12
r oras .Perrnita pelo menos 24 horas de secagem
(20·C/50-55 % rei. air humidily) antes da aplic!lçao
ce técnicas de efeitos. O tempo de secagem para
suoerncíes menos absorventes é maior, podendo
cemorardias quando se usam técnicas de eferros
Testar sempre a apüeação I
C:onsumolRendlmento
pordemlo
120-130 mllm' ou 10 m'n. mas dependendo da
r atureza da superflcie e da sua absorção.
Armazenagem
Armazenar fresco, isento de geadas, seco e be
fechado. Embalagens abertas utilÍZar brevem
Durabilidade mínima em embalagens não '.
znol
Informaçoes
de Segurança
z lcance das crianças. Nao
c uantidades de materiai
entrem no solo,
crenos. Os
causar
•
I
111
lo
entregar em centros
ou eliminar conforme
s legais locais. Restos
ns/lias impregnados podem ser
com o Ifxo doméstico após secagem.
r apenas recipientes limpos ou vazios com
_ duas endurecidos ou eliminar conforme as
regulamentaçOes
locais. Recipientes
que não
podem ser limpos ou recipientes esvaziados
r'~ularmente
devem ser tratados e eliminados
como o produtol
GISCOOE: M-DF03
Chave de reslduo segundo lista comunitária de
r.aslduos: 08 0112

Coloração
A tinta BIOFA PRIMASOL 3011 também pode ser
colorida com concentrados de cor 3510,3590. Ou
colorido de fábrica segundoosistema
RALou NCS.
Composição
Água. pó de mármore, silicato do alumfnio, dióxido
titanium, Óleo de linhaça. talco, óleo vermelho
t rkish. sal borico, argila, óxido de alumlnio de
prata. caseina do ácido ladico, óleo de lavender,
Óleo de madeira do cedro, óleo de ylang, Óleo de
laranja (contem caís). PRIMASOL colorido também
contem: giz, pigmentos dependendo da máscara da
cor, celulose.
Procedimento do trabalho:
1. Preparação
As superffcies devem estar secas secas e estáveis,
em boas condições limpas, Remova os
revestimentos velhos. ~emova ou tome ásperas os
revestimentos da pintura do latex, do verniz e de
óleo complefameFlte. Apronte supefflcies com o
p.imário 0810 (lava e penetra, diluído 1:2 água) ou
lixador 3045 da BIOFA Numa parede altamente
absorvente, aplique uma base de tinta altamente
dilUi da na parede (max 1:' com água). Espere pelo
menos 6 semanas antes de tratar as paredes de
betao fresco, da cal e do cimento. Observe a tabela
abaixo.
As superflcies de onde foi remO'lido o papel
parede devem ser ligeiramente lixadas (tamá
100 do grao). Remova a poeira compl
primeiramente uma vaSSOUf<!o
e limpe-cs entao com um
completamente com uma.
Quente.
Apronte as superffcie8
làVaQefll ~ plimário
penetrante) OBtO,~fd'o 1:2 CQmágua1 ou primário
3045 ap6s 24 horas da secagem. Os
pasta do papel de parede podem causar p
caadesão.
Avisos Importantes:
No ~
fundos com sistemas d
abertos podem tran
substancias
dive

r
I

Valor limite comunitário (cat .AJh):75 gll (2007)
3011 contem 1 gll COV
NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas
condções da superffcie a tratar. Recomenda-se
realizar um teste prévio.

r

e eRespeitar reg
2. Primeira
'A tinta PRl
11 pode ser adicionada 5-10%
de-água na l' demão. Aplique a rolo, a pincel ou por
pufverização airless (bocal de pulverizador de 0.53
milimetro, pressão do pulverizador ae 200 bar).
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