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IBERSELL
PRIMÁRIO SELANTE PIGMENTADO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Isolante primário pigmentado baseado numa solução acrílica de pequeno tamanho de
partícula, indicada principalmente para o isolamento e proteção de superfícies de baixa
porosidade e elevada absorção como, geso, geso projetado, geso cartonado.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens de 15Lt.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior como fundo selador para posteriormente
aplicar a tinta plástica de acabamento. O seu uso como selante de paredes, ajuda a reduzir o
consumo de acabamento, contribui para aumentar a cobertura total do esquema devido ao
teor elevado de dióxido de titânio, e melhora a aderência da tinta final sobre o substrato.

PREPARAÇÃO DE SUPERFICIES:
Apenas se requer que sejam removidas as partículas soltas por escovagem e raspagem.
Recomenda-se aplicar o produto diluído a 5 -10% com água.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
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IBERSELL
PRIMÁRIO SELANTE PIGMENTADO

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO
Peso específico................................1,30-1,35 Kg./L.
Viscosidade..................................... 60 – 80 poises
Secagem ao toque.......................... Máximo 30 minutos
Aspecto..................................................Satinado
Cor...........................................................branco
Repintura..............................................4-6horas
Diluente.......................................................agua
Temperatura mínima de aplicação............... 8° C
Rendimento teórico/demão....................8-10 m2/L.

OBSERVAÇÕES
- Deve-se evitar a aplicação em temperaturas extremas uma vez que poderá originar defeitos
na pintura.
- O seu uso não constituí nenhum perigo para a saúde, ao ser a sua parte volátil a água e não
possui outros produtos nocivos.
- A limpeza dos utensílios deve-se fazer com sabão e agua, preferencialmente quente.

OBSERVAÇÕES
Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas
recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos
nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização
indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os
dados aqui contidos sem aviso prévio.

