
Ficha Técnica

Prembond Hi-Tack Primer
Primer para Fita de Petrolato Hi-Tack

Descrição

Usos

Características

Aplicação

Prembond  Hi-Tack  Primer é constituído por  um  petrolato (derivado do petróleo)  de  alto 
ponto de fusão com propriedades adesivas. O primer é muito “pegajoso” e fornece aderência
para as fitas de petrolato. 

O  primer  é  tipicamente  usado  em superfícies irregulares ou quando é necessário adicional 
adesividade a fita de petrolato.  O  primer  irá  penetrar em pontos de ferrugens existentes e 
dispersar a umidade.  

  — Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
  Não é necessária a parada do equipamento para aplicação;
  Não necessita de profissionais experientes na aplicação;
  Não afetado pela água, ácidos e sais;
  Conformabilidade em superfícies irregulares;
  Pode ser aplicado com as mãos, trincha ou spray.

— 
— 
— 
— 
— 

 Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão
 St2 ou St3.  Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado.  Aplicar
 uma  película  fina  de  Prembond  Hi-Tack  Primer  com  as  mãos ou trincha. Aplicações com pistola 
 podem ser usadas com uma bomba 45:1 para aplicações em grandes áreas.
 

Peso específico

Ponto de fulgor

Temperatura máxima de serviço

Rendimento

Embalagem

0,91 g/cm³

32°C mínimo

65°C

25 m²/5L

Caixa contendo 4 embalagens de 5 L

PROPRIEDADES RESULTADOS

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento 
teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por
rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes 
das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções 
de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.

REPRESENTANTE PARA O BRASIL:
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