MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
BOLETIM TÉCNICO
Produto: PRIMER RÁPIDO CINZA
Produto com alto teor de sólidos que confere ao substrato excelente enchimento, aderência,
lixabilidade e flexibilidade. Usado no preparo de superfícies que requeiram acabamento em laca
nitrocelulose, acrílico, poliéster e esmalte sintético.
Primer Cinza: Indicado para corrigir imperfeições em madeiras. É um ótimo fundo nivelador para a
indústria moveleira. Indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, ou para
completar o aparelhamento das superfícies que requeiram acabamento de primeira qualidade.
Recomendação:
Para aplicações diretamente em aço carbono, galvanizado e alumínio deve-se utilizar o Maza Kit
Wash Primer Fundo Fosfatizante.
Composição Química
Resinas alquidícas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos, solventes orgânicos
oxigenados e hidrocarbonetos.
Características
Densidade a 25ºC............1,09 - 1,15
Sólidos..............................40 –50%
Rendimento ......................9 m2/L
Modo de Usar
Homogeneizar bem a tinta e diluir o produto com Thinner SM 800 Maza na proporção de 80% a
100% em volume, aplicar com revolver convencional com pressão de 40 a 50 Ip/pol2 . Aplicar
demãos cruzadas com intervalo de 5 minutos.
Secagem
Toque..........5 minutos / Manuseio ..10 minutos
Lixamento.... Madeira: após 2 h com lixa p/ madeira 320-360/lataria: após 2 h com lixa d’água 400.
Estufa 60ºC. 30 minutos
Assessoria Técnica
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para
quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo
www.maza.com.br
Armazenagem
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em
suas características iniciais.
Embalagem
900ml, 3,6lts, 18 lts e granel.

Validade
24 meses.
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Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas
especificações sem aviso prévio.
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