PRIMÁRIO PARA
SUPERFÍCIES LISAS
OU IMPERMEÁVEIS
O BETON HAFTGRUND é
um primário de adesão,
sem solventes, pronto a
aplicar, para superfícies
lisas ou pouco porosas
em interiores e
exteriores.
VANTAGENS

BETON HAFTGRUND
PRIMÁRIO PARA SUPERFÍCIES LISAS
OU IMPERMEÁVEIS
INTERIOR - EXTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA
Primário de aderência pronto a aplicar, sem solventes,
para superfícies lisas ou de baixa porosidade no
interior e exterior.
O BETON HAFTGRUND permite realizar um ponto de
aderência entre tais superfícies e certos produtos á
base de cimento ou gesso que tenham um poder de
aderência relativamente baixo.
Permite igualmente regular a porosidade dos suportes
heterogéneos
COMPOSIÇÃO E ASPETO
Primário pronto a aplicar, de cor rosa e com vestígios
de grãos vísiveis.
Consistência semelhante à de uma tinta.
SUPERFÍCIES ADMITIDAS
Pode ser aplicado em paredes interiores e exteriores,
mas também em tetos. Betão Liso; Massa
autonívelante; Tinta antiga; Tela de fibra de vidro
antiga.

REVESTIMENTOS
O revestimento poderá ser feito após a secagem
completa do BETON HAFTGRUND, por todos os tipos de
produto (que sejam de base cimentícia, de gesso ou
massas prontas) incluíndo as massas adesivas e os
rebocos tradicionais (manuais ou de projetar).
EMBALAGEM
Sacos de 5 e 20 kg em palete envolta em filme plástico.
ARMAZENAGEM
12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao
abrigo da geada e do calor.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
A superfície deverá cumprir com as normas do
sistema, ou seja, deverá estar limpa, seca e isenta de
qualquer vestígio de pó e óleo.
O BETON HAFTGRUND não é um endurecedor de
superfícies, aplicar o PRIM-SM antes, se necessário.

DICA DE APLICAÇÃO
Homogeneizar cuidadosamente. Não diluir.
Confirme a força de
adesão das superfícies
em que o BETON
HAFTGRUND vai ser
aplicado.
Classificação AFNOR NFT 36.005
Família IV - Classe 4 b.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
Homogeneizar antes de aplicar. Não diluir.
A temperatura de aplicação e secagem deverá ser
entre os 5 e os 30ºC.
Não aplicar em superfícies húmidas.

• Não corre riscos
caso duvíde da boa
adesão de um revestimento em determinada superfície.
• Permite a colagem
do revestimento em
superfícies lisas em
vez de fixação mecânica

APLICAÇÃO
O BETON HAFTGRUND deve ser aplicado usando uma
escova ou um rolo de madeira.
Aplique uma camada generosa na superfície e permita
que seque antes de a revestir.
RENDIMENTO
Aproximadamente 300 g/m2.
TEMPO DE SECAGEM
O tempo de secagem varia consoante a superfície e as
condições climatérias.
Como regra geral, deixe secar por cerca de 6 horas.

