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RESUMO

PROPRIEDADES

FINALIDADE

APLICAÇÃO

DADOS TÉCNICOS Componente A Componente B

líquido líquido

amarelado incolor

ca. 30°C ca. 30°C

10-30 mPas c/ 20°C 20-30 mPas c/ 20°C

ca. 0,9 g/ml c/ 20°C ca. 0,9 g/ml c/ 20°C

CONSUMO

ARMAZENAMENTO

VALIDADE

RECICLAGEM

O Primer Universal 2K é utilizado sobre diferentes suportes em combinação com o Enkopur, Enkryl e 

Enkolan. 

FICHA DE PRODUTO
PRIMER UNIVERSAL 2K

O Primer Universal 2K é um agente de aderência bicomponente para praticamente todos os 

suportes, composto por uma solução de resina (componente A) e um endurecedor (componente B).

O primário é de fácil aplicação e de secagem rápida. Depois de misturados os componentes (A+B), o 

primário fica pronto a usar durante várias semanas, desde que seja mantido na embalagem original 

selada hermeticamente. 

Densidade

Cor

Ponto de inflamação

Viscosidade

Os componentes A+B do Primer Universal 2K são misturados na relação 100:60. 

A mistura pronta a usar é aplicada a trincha ou a rolo sobre o suporte devidamente preparado. 

Dependendo da quantidade aplicada e a temperatura, o  Primer Universal 2K está seco e transitável 

após 15-60minutos.

Em seguida é aplicada a tela líquida em conformidade com as instruções de aplicação. O Primer 

Universal 2K não pode ser aplicado em espaços interiores.

Forma 

Os conteúdos desta descrição de produto estão de acordo com os nossos conhecimentos actuais e as experiências feitas na prática. As nossas indicações e conselhos não retiram ao 

aplicador a responsabilidade de se certificar se os nossos produtos são apropriados para a aplicação planeada. Para o revestimento ou a reabilitação de superfícies desconhecidas ou 

fora do comum é importante consultar previamente a fábrica. Visto que uma aplicação correcta está fora da nossa esfera de influência, apenas podemos assumir a garantia para um 

produto sem defeitos. Esta exclui expressamente defeitos de aplicação e os daí resultantes prejuízos. Com esta descrição de produto todas as anteriores deixam de ter validade.

ca. 100-200g/m² 

Deve ser armazenado em local seco e fresco e com a embalagem herméticamente selada.

No minimo 6 meses em embalagem selada.

Para um processamento de acordo com a legislação aplicável, as embalagens devem ser esvaziadas 

completamente após a última retirada do produto, preferencialmente com uma espátula (para que 

não pinguem). Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos 

receptores autorizados. A empresa ENKE indica estes receptores, quando solicitada ou os mesmos 

podem ser encontrados na internet sob: 

http://www.apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx. Aderências húmidas e restos maiores 

de produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que 

nestes casos se trata de resíduos especiais.
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