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Utilização

Composição

O LIZADI PRIME pode ser utilizado: 

- como primário de aderência, de forma a proporcionar um 
aumento de aderência das argamassas secas, filmes de 
pintura ou membranas elásticas,

ou 

- como primário de consolidação e impermeabilização, por 
adição de cimento, sobre substratos friáveis. 

Utiliza-se em obra nova sobre todos os substratos minerais ou em repintura para selagem de 
superfícies.

É recomendado  tanto para uso  exterior como  interior. 

LIZADI PRIME é um selante constituído por  copolímeros acrílicos em dispersão aquosa. 

Está também disponível na versão areado, LIZADI PRIME A120.

Dados Técnicos

Cor

Aspecto da película seca

Densidade (25ºC)

Viscosidade (25ºC)

Teor em sólidos (peso)

Ponto de inflamação

Tempo de secagem (20º C)

Incolor ou pigmentado

Acetinado

1,01 - 1,05

67 - 72 KU

35 ± 2 %

Não aplicável

4 – 6 horas
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Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, 
gorduras ou outros contaminantes.

Recomenda-se a utilização de uma solução biocida de desinfecção para prevenir a 
contaminação do substrato com fungos, algas, etc. 

Aplicação do Produto

LIZADRIE PRIME aplica-se  com trincha ou rolo;

Como Primário de Aderência:
 Diluir entre 40 a 50% com água limpa e agitar;

Como Primário de Consolidação e Impermeabilização:
 Fazer previamente uma mistura de 1 (uma) parte de cimento e 1 (uma) parte de água.  
 Agitar até ficar uma pasta homogénea;   

 Adicionar a esta pasta 2 (duas) partes de LIZADI PRIME. Agitar, de preferência com 
 recurso a meios mecânicos, até se obter a completa homegeneização do produto;  

 A mistura obtida tem um tempo de vida útil aproximado de 2 horas, dependendo da 
 temperatura a que está sujeita.

Esperar 6-8 horas no mínimo, entre demãos.

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

Apresentação

Embalagem de plástico: 5 ou 15 litros

Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no 
interior e com temperaturas entre 5 e 30º C. 

Consumo

LIZADI PRIME - 10 a 12 m2/litro por demão (aplicado puro).
LIZADI PRIME A120 - 6 a 8 m2/litro por demão.
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Higiene e Segurança
*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.

Higiene e Segurança

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.


