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DESCRIÇÃO 
 

Primário Micro K-PU Solvente, incolor e sem 

amarelecimento. Especialmente desenhado para a 

sua adesão em suportes não porosos. Apesar de 

estar pensado para o K-Transparente funciona como 

primário de qualquer uma das membranas de 

poliuretano.  
 
 
CERTIFICADOS 
 

A aderência do produto excede os requisitos 
estabelecidos na EOTA. 
 
 
USOS ADMITIDOS 
 

Primário para K-Transparente em suportes poucos 
porosos. 
 
 
SUPORTES ADMITIDOS 
 

Suportes não porosos, azulejos vitrificados, 

mármore, vidro, etc. 

 

 

LIMITAÇÕES  
 

• Aplicar em capas finas; 

• Evitar piscinas; 

• Em materiais distintos aos que 

recomendamos, fazer um teste antes de 

aplicar. 

 
 
VANTAGENS 
 

• Simplicidade de aplicação; 
• Rápida secagem; 
• Não requer solvente; 
• Não amarelece. 

 
 
APLICAÇÃO 
 

• Requer suporte liso, seco, sem humidade 
residual e o mais duro possível. 

• Aplicar com trapo humedecido com o 
produto. A sua aplicação serve para limpeza 
final do suporte. 

• Deixar secar 10-15 minutos e aplicar o K-
Transparente. 

 
 
DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO 
 

CARATERÍSTICAS RESULTADOS 
Peso Específico 0,83 g/cm3 

Viscosidade 40 cPs a 25ºC 

Secagem a 25ºC 10-15 minutos 

Flash Point 42ºC 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta 
informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não 
são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. 
A responsabilidade da empresa limita-se á devolução do valor do produto usado, não sendo aceites quaisquer responsabilidades por outras perdas ou danos. 
 


