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Descrição

LIZADI PRIME PLUS é um primário, promotor de  aderência,  
universal, multi-usos, pronto a usar e de fácil aplicação com 
rolo ou pincel. 
Tem na sua composição copolímeros acrílicos, e agregados 
siliciosos de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis 
(VOC).  É de dispersão aquosa, sem qualquer tipo de 
solventes na sua composição.

LIZADIPRIME PLUS é apto para uso em interiores e em 
exteriores. 

É considerado não perigoso, com baixa toxicidade quer para os usuários quer para os ambientes onde 
é aplicado.

Possui excelentes propriedades de aderência; é resistente à água e ao envelhecimento.

LIZADI PRIME PLUS é fornecido com uma textura cremosa, de cor cinzenta, pronto a ser utilizado, sem 
necessidade de qualquer diluição. 

Utilização

É indicado para aumentar a aderência de:

 -Todos os tipos de rebocos de base cimentícia, gesso e/ou cal;  
 
 - A maioria dos suportes, tais como, betão, tijolo, tijoleira, pedras, blocos vidrados, gesso 
 cartonado, gesso, madeira, metal, etc . 

 - Suportes lisos ou pouco absorventes, como por exemplo , quando se pretende revestir um 
 pavimento cerâmico já existente, por uma argamassa de regularização, ou um adesivo para 
 colocação de novo cerâmico. Nestes casos, LIZADI PRIME PLUS forma uma superfície de 
 ancoragem rugosa, o que melhora significativamente a aderência das argamassas ao  
 substrato.

Em superfícies de alta absorção de água, o LIZADI PRIME PLUS uniformiza e reduz  fortemente o 
impacto da absorção.

Dados Técnicos

Cor

Aspecto da película seca

Densidade (25ºC)

Cinzento

Mate Rugoso

1,420 - 1,450



Viscosidade (25ºC)

Teor em sólidos (peso)

Temperatura de aplicação
permitida

95 - 105 KU

68 ± 2 %

Tempo de espera antes
de aplicar o reboco

20 - 30 min (em função da temperatura
e da porosidade do suporte)

de +5ºC a +35ºC

Tempo de espera antes de aplicar
a argamassa de regularização

40 min (em função da temperatura
e da porosidade do suporte)
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Recomendações

LIZADI PRIME PLUS é fornecido pronto a usar, sem necessidade de qualquer diluição. 

Aplicar a temperaturas entre + 10°C e + 30°C.

Não usar LIZADI PRIME PLUS na presença de um aumento da humidade ou em superfícies 
continuamente húmidas. 

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZADI PRIME PLUS um serviço de 
formação, através do projeto Liz Academy.

Preparação do suporte

A superfície deverá apresentar rigorosas condições de humidade (máximo de 4%), ausência total de 
poeiras, gorduras ou outros contaminantes,  partículas soltas ou em desagregação.

Toda superfície, que apresentar falta de aderência, deverá ser escovada e/ou raspada; ou 
eventualmente, reparada e regularizada de modo a assegurar uma base em perfeitas condições para a 
aplicação de LIZADI PRIME PLUS.

Não é necessário, humedecer o suporte antes da aplicação de LIZADI PRIME PLUS. 

Em casos de dúvida, consultar os nossos Serviços Técnicos. 

Aplicação

LIZADI PRIME PLUS é de fácil aplicação. Pode ser aplicado a rolo ou a pincel.

Esperar entre 20 a 50 minutos, dependendo do tipo de suporte e das condições ambientais, para 
aplicação do reboco e/ou argamassa de regularização.
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*A informação e os dados técnicos constantes da presente Ficha Técnica exprimem o nosso conhecimento actual, podendo ser alterados sem prévio aviso. A 
nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, rejeitando quaisquer anomalias resultantes da sua aplicação indevida.
Em situação de dúvida suscitada pelo presente documento, e particularmente em presença de aspectos singulares da construção, solicitamos o contacto com 
os nossos Serviços Técnicos.

Segurança e ambiente
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Armazenamento

Máximo 12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado ( no 
interior, bem ventilado e com temperaturas entre 5º e 30ºC ). 

Rendimento teórico

Em condições de aplicação normal o rendimento teórico é de 2 a 4 m2 / litro em cada demão; no entanto, 
este intervalo poderá variar de acordo com o tipo de superfície, o seu estado e forma de aplicação. 

Embalagem

Baldes de 20 kg.
Palete : 33 baldes

Consultar a ficha de segurança.
Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de 
imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados. 
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.
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