3.8 PREVICOR REFª 755
PRIMÁRIO REGULARIZADOR DE SUPERFÍCIES PARA REVESTIMENTOS AREADOS

CARACTERÍSTICAS
O Previcor Refª 755 é um primário colorido à base de
copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, cargas
minerais e aditivos que se apresenta com:

- Capacidade de regularizar a absorção e a cor das
superfícies onde é aplicado assim como, incrementar a
impermeabilidade à água das mesmas.

- Viscosidade adequada para a aplicação.
- Resistência à alcalinidade e saponificação.

PARÂMETROS TÉCNICOS
- Massa volúmica (MTE. 4, 20ºC): 1,5 a 1,6 g/cm3
- Ph (MTE.3, 20º C): 8,5 a 9,5
- Teor de Sólidos (MTE. 5): 67 a 68%
- Compostos Orgânicos voláteis (COV):Valor limite da UE
p/ o produto (A/g) 30 g/l (2010) - Este produto contém no
máximo : 9,6 g/l de COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Como preparador de superfícies minerais regulando a
sua absorção, cor e, de algum modo, a sua textura para
posterior aplicação, entre outros, os revestimentos areados
eapatulados, Revicril Refª 651, 652, 653 e Granumate Refª
654.
O produto é aplicável sobre diversos tipos de suportes,

interiores ou exteriores, como sejam:
- Massa de colagem e barramento Matecol-Plus Refª 218.
- Barramentos à base de Adercril Refª 215.
- Rebocos novos de cimento ou de cimento e cal.
- Painéis pré-fabricados, ou não, de betão.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Preparação da aplicação
- As superfícies que apresentem sinais evidentes de
gorduras embebidas, deverão sofrer uma lavagem
conveniente e atempada a fim de as eliminar.
- As superfícies barradas com Matecol-Plus Refª 218,
rebocadas de fresco com argamassas de cimento ou, ainda,
de betão novo, deverão estar secas, bem endurecidas e
isentas de materiais destacáveis.
- As superfícies caiadas ou pintadas com tintas de silicato ou
à base de resinas sintéticas saponificadas e mal aderentes,
deverão ser raspadas removendo-as, tanto quanto possível,
da superfície. Se necessário, para maior consolidação em
profundidade, poder-se-á aplicar previamente um dos
primários Previcril refª 750 ou Selante Refª 760.

- Rebocos antigos que apresentam zonas com grandes
danos a nível da superfície ou destacados do suporte,
deverão ser picados e refeitos com novos.
Aplicação
- Homogeneizar o produto antes de aplicar.
- Aplicar, manualmente, com trincha ou rolo de pêlo antigota ou, mecânicamente, com máquina de projectar
apropriada.
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar os
revestimentos de acabamento da superfície.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Sendo o Previcor Refª 755 um produto em dispersão aquosa, a temperatura, a humidade ambiente e a do suporte
influenciam a velocidade de secagem do produto.
- Deverá evitar-se a aplicação em períodos chuvosos, de fortes neblinas ou quando as condições atmosféricas ameaçem
chuva nas 24 horas seguintes à aplicação.
- Deverá evitar-se a aplicação sobre superfícies quentes ou em condições de muito vento.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 8º C nem superiores a 40º C.

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS
Deverá ser feita com água logo após a sua utilização.

TEMPO DE SECAGEM
Secagem ao tacto de 3 a 6 horas. Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar os revestimentos de acabamento da
superfície.

RENDIMENTO / CONSUMO
Variará conforme a rugosidade e absorção da superfície. Contudo, a título indicativo, estima-se um consumo de 0,2 a 0,3
L/m2 quando aplicado sobre Matecol-Plus Refª 218.

EMBALAGENS
Baldes de 15 litros

ARMAZENAGEM
Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

TRANSPORTE
Consultar fichas de segurança Refª 755.
ADR/RPE: Isento
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