Boletim Técnico ADERE
Primer PA 01 ADERMAX
Características
O primer PA01 ADERMAX é um promotor de adesão, de alto desempenho, que modifica superfícies de difícil
adesão, ou baixa energia superficial, como TPO, TPU, PP, PVC, EVA, EPDM, PE, ABS, borracha clorada,
pinturas eletrostáticas à pó e até mesmo, madeira. Mas atenção! formulações e energias superficiais variam
consideravelmente, logo, indicamos teste prévio antes da aplicação definitiva.

Embalagem
Lata de 960 ml

Dados Técnicos
Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcool etílico e copolímeros especiais.
Cor: Palha
Sólidos: Aproximadamente 4%
Viscosidade: máximo de 25 cps
Tempo de secagem: de 30 segundos até 5 minutos dependendo da umidade relativa do ar e temperatura
ambiente.

Aplicações
Promotor de adesão para Massas Acrílicas Adesivas Linha Adermax

Orientações de uso
1- Limpeza antes da aplicação: usar um pano LIMPO, que não solte fiapos, embebido em álcool isopropílico, em
sentido único para que a sujeira, ou contaminação, não seja somente espalhada pela superfície;
2- Quantidade: Atenção! uma maior quantidade não irá promover mais adesão. O excesso de primer pode
provocar falhas de adesão. Aplique o mínimo possível, somente para cobrir levemente a superfície.
3- Formas de aplicação: indicamos pano, pincel, dosador, rolo de transferência, spray ou dispensador com bicos
de feltro.
4- Tempo de secagem: de 30 segundos, até 5 minutos. O tempo pode variar conforme a umidade relativa do ar e
temperatura. Em ambientes frios e úmidos, o primer demorará mais para secar. Em ambientes secos e quentes,
o primer secará mais rápido.
5- Tempo em aberto: O recomendado é aplicar a fita imediatamente após a secagem do primer, mas, em casos
excepcionais, ela poderá ser realizada em, até, 15 minutos. Mesmo assim, verifique se durante este intervalo, a
superfície não foi contaminada por poeira, ou outras substâncias.

Ações após o uso e armazenamento:
Logo após o uso do primer, feche-o para evitar evaporação do solvente e armazene-o em lugar seco e arejado,
longe de fontes de calor. Assim, além de prevenir acidentes, evita-se a alteração do desempenho e
características do produto.

Estocagem:
O primer PA 01 ADERMAX tem validade de 12 meses após a data de fabricação, se estocado na embalagem
original, em temperatura ambiente e afastado de intempéries como calor, sol, chuva, etc.

Alertas e cuidados!
Este produto é inflamável, irritante para os olhos e a inalação e contato com a pele podem causar reação
alérgica.

Primeiros socorros em caso de acidente:
1- Se houver contato com os olhos, lave-os com água em abundância e se os sintomas ou reações persistirem,
consultem um médico oftalmologista.
2- Se houver contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Persistindo reações ou sintomas,
consulte um médico.
3- Se houver inalação do produto, leve a pessoa imediatamente para um lugar arejado. Se persistirem os
sintomas ou reações, consulte um médico.
4- Se houver ingestão, não provoque vômito e leve a pessoa imediatamente ao médico.
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