ANTIROCK PRIMER
FICHA TÉCNICA 160516SCANE

PRODUTOS
COMPLEMENTARES

APLICAÇÕES
PONTES

(substitui 030508CAN5E)

DESCRIÇÃO
ANTIROCK PRIMER é uma mistura de betume modificado SBS, solventes de rápida evaporação e aditivos que aumentam a
capacidade adesiva. É usado para preparar superfícies de concreto e metal em estruturas, de modo a promover a adesão da
manta impermeabilizante ANTIROCK.

APLICAÇÃO
ANTIROCK PRIMER pode ser aplicado com um pincel ou rolo em substratos limpos, secos, livres de qualquer resíduo que
possa intervir na aderência. Mexa bem antes de usar.
Ele deve estar totalmente seco antes da aplicação da manta impermeabilizante. O tempo de secagem irá variar dependendo
da temperatura do ar e da superfície e umidade
AVISO: Não acelere o tempo de secagem do ANTIROCK PRIMER por aquecimento com uma tocha.
Cobertura média: 0.15 a 0.25 L/m2.

RESTRIÇÃO
ANTIROCK PRIMER é um produto altamente inflamável.
Armazene longe da luz solar direta e de chamas abertas. Mantenha as fontes de ignição afastadas durante a aplicação, e
mantenha desta forma até que o solvente tenha evaporado. Perigoso se inalado, ingerido ou quando em contato com a pele.
Em áreas fechadas, ventile cuidadosamente usando meios mecânicos se necessário. Não despeje os resíduos em esgotos.
PARA INFORMAÇÃO COMPLETA SOBRE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO, POR FAVOR CONSULTE SEU REPRESENTANTE
SOPREMA.

EMBALAGEM
ANTIROCK PRIMER APRESENTA OS REQUISITOS DA NORMA ASTM D41.
Especificações

ANTIROCK PRIMER

Gravidade específica em 20 °C

0.91 kg/L
Preto

Sólidos por peso

35 %

Viscosidade Brookfield , 25 °C

50 cP

Ponto de inflamação, ASTM D93

-3 °C (26 °F)

Tempo de secagem em superfícies lisas *

Mínimo 1 hora

(Todos os valores são nominais)
* Em todos os casos, o tempo de secagem deve permitir a evaporação completa dos solventes.
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NOTA: A SOPREMA INC. pode modificar a composição e/ou uso de seus produtos sem aviso prévio algum.
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LIMPEZA
Ferramentas podem ser limpas com solventes de petróleo, como: aguarrás mineral, varsol, xileno, etc.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
Baldes de 19 L e tambores de 200 L.
Validade: Acima de 5 anos em seus baldes originais selados e numa área fresca e ventilada.
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Para mais informações, recorra às instruções no rótulo da embalagem e à Ficha de Segurança (SDS)
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NOTA: A SOPREMA INC. pode modificar a composição e/ou uso de seus produtos sem aviso prévio algum.

