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INFORMAÇÃO GERAL

-Remover por completo pinturas antigas que não

Primário e fixador incolor transparente.

suportem revestimentos e lavar toda a superfície
quanto a resíduos.

APLICAÇÃO

-Limpar todo o pó das superfícies e especialmente de

Indicado para todas as superfícies sem tratamentos

superfícies arenosas.

prévios como rebocos, placas de argila e gesso, cal,

-Verificar o poder aderente de pinturas antigas e

pedra e betão. Não indicado para todas as superfícies

removê-las se necessário.

lisas não absorventes e permanentemente húmidas.

-Remover das superfícies de reboco as acumulações de

Funciona também para a solidificação de superfícies

agentes aglutinantes e a camada sintetizada.

minerais.

-Remover do betão os resíduos de óleo de moldagem.

A

utilização

do

Primário

de

Caseína

KREIDEZEIT, dentro dos variados sistemas de tintas

-Limpar as superfícies minerais bolorentas com Soda

KREIDEZEIT é descrita nas respetivas informações dos

KREIDEZEIT 1% (Art. 992).

produtos.
PREPARAÇÃO DO PRIMÁRIO DE CASEÍNA
CARACTERÍSTICAS

Para preparar o Primário de Caseína KREIDEZEIT utilize

- Pó para preparação com água.

um recipiente de grandes dimensões, como por

- Diminui a absorção de superfícies fortemente

exemplo, um balde de 10l e uma misturadora

absorventes e equilibra os diferentes graus de

(berbequim+ misturador). Deve mexer constantemente

absorção da superfície.

e juntar o conteúdo do saco do Primário de Caseína

- Solidifica superfícies ligeiramente arenosas, altamente

KREIDEZEIT (250g) a 2 litros de água fria e limpa.

permeável.

Certifique-se de que todos os grumos são dissolvidos.

- Incolor e transparente.

Após 30 minutos, volte a mexer bem e adicione 6- 8l de

- Fácil de aplicar.

água.

- Muito boa cobertura.
- Alta capacidade de difusão.

UTILIZAÇÃO

- Sem conservantes.

Aplique o Primário de Caseína KREIDEZEIT de forma

- Os resíduos podem ser compostados.

constante

e

uniforme.

Utilize

unicamente

a

quantidade de líquido que a superfície consiga
COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

absorver. O produto pode ser aplicado sobre todas as

Caseína e soda.

superfícies absorventes e minerais.
Remova os excessos com um pano (zonas húmidas e

FERRAMENTAS ADEQUADAS

brilhantes) antes de secarem. Temperatura mínima de

As ferramentas adequadas são trinchas de pelo

utilização: 8ºC. Use no prazo de um dia o Primário de

natural de boa qualidade. Não aplique o Primário de

Caseína KREIDEZEIT já preparado.

Caseína KREIDEZEIT com rolo ou pulverizador. Pode
encontrar escovas para fachadas e tetos na nossa

TEMPO DE SECAGEM

gama de produtos. Escova para fachada KREIDEZEIT

Seca depois de 8h a 20º C em ambiente seco.

(Art. P 6080).
RENDIMENTO
PREPARAÇÃO

Conforme a capacidade de absorção da superfície,

A superfície não deve ter tratamentos prévios, deve

250g cobrem cerca de 40-60m² para uma demão. As

estar limpa, seca, sólida, sem gorduras e substâncias

quantidades

penetrantes e colorantes.

determinadas no local.

de

consumo
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LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

SUGESTÕES ÚTEIS

Limpar de imediato após a utilização com água e caso

Para a fixação transparente é importante verificar a

seja necessário limpe com uma solução morna de

penetração total do Primário de Caseína KREIDEZEIT,

Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 223).

caso contrário, podem ficar espaços brilhantes. A
aplicação do primário tem que ser feita debaixo para

TAMANHO DOS RECIPIENTES

cima (para evitar “escorrimentos”). Por regra, deve

Art. 145 - 250g

contar com um escurecimento muito ligeiro do tom

Capacidade 8l- 10l

de cor do reboco. Antes de pintar superfícies

Consulte a tabela de preços em vigor.

grandes, deve ser feita imprescindivelmente uma
pintura de teste para avaliar o comportamento da

ARMAZENAMENTO

superfície relativamente à cor e para verificar

Conservável durante 2 anos no mínimo, quando

atempadamente eventuais reações (formação de

armazenado hermeticamente e a uma temperatura

manchas brancas, eflorescências).

superior a 0ºC.
ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS
Não elimine os resíduos do produto através da

As presentes informações foram reunidas com base na

canalização. Os resíduos do produto podem ser

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

compostados

métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

facilmente

ou

colocados

no

lixo

como às diversas características das superfícies, não

doméstico após quando secos.

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

legais relativamente às recomendações individuais.

Não aplicável, não é um produto perigoso.

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto (pintura de teste). A validade do texto termina

OBSERVAÇÕES

com revisões ou modificações do produto. As

Mesmo tintas e os primários à base de matérias-primas

informações atualizadas sobre o produto podem ser

naturais e não tóxicas devem ser armazenadas fora do

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode

alcance das crianças. Durante a aplicação, o primário e

entrar em contacto connosco diretamente através do

as tintas de caseína emanam um cheiro típico que, em

nosso e-mail info@embarro.com.

ambientes secos, desaparece após poucos dias. Ter
atenção a eventuais alergias a substâncias naturais.
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