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Descrição

Utilização

Dados Técnicos

Primário pigmentado baseado em copolímero acrílico. 
Boa opacidade e bom poder de enchimento Excelente 
resistência à alcalinidade e excelente aderência aos 
suportes minerais. Boa capacidade de selagem de 
manchas.

Recomendado para exteriores e interiores. Utiliza-se em 
obra nova sobre a maioria dos substratos minerais ou em 
repintura para selagem e melhorar a aderência sobre 
pinturas envelhecidas. 

Cor

Aspeto da película seca

Densidade (25ºC)

Branco e pigmentado

Mate

1,35 -1,40

Viscosidade (25ºC)

Teor em sólidos (peso)

100-105 KU

49 ± 2 %

Ponto de inflamação

Tempo de secagem (20º C)

Não aplicável

4 – 6 horas

Recomendações

Preparação do Suporte

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

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZPLASTHERM PRIMÁRIO GREEN um 
serviço de formação, através do projeto Liz Academy.  

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



Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no 
interior e com temperaturas entre 5 e 35º C. 

Embalagens de 25kg.

Embalagem
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Aplicação do Produto

Deve se aplicar usando uma Trincha, rolo ou pistola airless;

Em pintura de raíz diluir o produto cerca de 10-15% com água limpa dependendo do tipo de 
substrato e da sua porosidade. Em repintura diluir cerca de 10%.

Entre demãos deve-se esperar 6 a 8 horas.

O rendimento teórico é de 10 a 14 m2 / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo 
de superfície, seu estado e tipo de aplicação. 

A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30ºC e a humidade relativa atmosférica 
inferior a 80%. 

Higiene e Segurança

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e 
consultar um médico;
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

*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.

*Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança


