
WUTHERM PRIMER Primário para sistema ETICS.

Primário areado
Excelente resistência à alcalinidade e 
aderência, fazendo uma proteção do 
suporte.

Propriedades
Produto aquoso de base acrílica para 
preparação do substrato para posterior 
aplicação do revestimento Wutherm 
Final.

Campos de aplicação
Para interior e exterior sobre substratos 
de argamassa de cimento.

Aplicação
As superfícies devem estar coesas, 
LVHQWDV�GH�ÀVVXUDV��SRHLUDV��JRUGXUDV��
contaminantes e devem estar secas. 
Em suportes novos, aguardar 28 
dias para cura completa do betão. 
Deve ser aplicada uma demão de 
Wutherm Primer, sem diluição. Em 
suportes previamente pintados, deve 
retirar-se a tinta antiga mecanicamente, 
escovando e lavando, e reparar as 
]RQDV�GDQLÀFDGDV�VH�QHFHVViULR��'HL[DU�
secar 24 horas e aplicar segundo 
indicações para suportes novos. O 
produto deve ser homogeneizado 
através de agitação da embalagem. 
Aplicar o produto puro, sem diluição. O 
suporte deve estar a uma temperatura 
cerca de 5ºC acima do ponto de 
RUYDOKR�PDV�QmR�GHYHUi�HVWDU�TXHQWH�
devido à exposição solar. Não aplicar 
o produto a uma temperatura ambiente 
inferior a 7ºC.

Nota
Se o substrato apresentar vestígios de 
contaminação com fungos ou algas, 
deve ser aplicado um produto de 
limpeza adequado antes da aplicação 
do Wutherm Primer.

Art.-Nr. 0890 351 00
Qt./Emb. 1
Conteúdo 20 kg
Cor Branco
Aspecto Mate areado
Granulometria 0,5 mm
Densidade (23ºC) 1,52 ± 0,03
Viscosidade (23ºC) 115 ± 5 (KU)
Demãos 1
Rendimento teórico 0,2 a 0,3 kg/m2

Secagem ao tato 1 h
Secagem para segunda demão 4 a 6 h
VOC’s (Diretiva 2004/42/CE) 29 g/l
Validade a partir da data de produção 24 meses na embalagem original em local seco 

entre 10ºC e 30ºC

Produtos complementares Art.-Nr.
Moss e Clean 0890 966 010
Wutherm Final 1.0 0890 352 01
Wutherm Final 1.5 0890 352 02
5HGH�GH�ÀEUD�GH�YLGUR���[���PP 0998 211 445
Koltherm 0893 100 093
3HUÀO�GH�FDQWR 0519 520 007
3HUÀO�GH�DUUDQTXH�HP�DOXPtQLR 0519 526 03.
3HUÀO�GH�SLQJDGHLUD�(7,&6 0519 522 006
3HUÀO�GH�MXQWD�GH�GLODWDomR�(7,&6 0519 522 022
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Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando 
este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. 
5HFRPHQGDPRV�VHPSUH�WHVWHV�SUpYLRV��*DUDQWLPRV�D�TXDOLGDGH�GRV�QRVVRV�SURGXWRV��5HVHUYDPRV�R�GLUHLWR�D�DOWHUDo}HV�WpFQLFDV�H�GHVHQYROYLPHQWRV�
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