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R 760
não absorventes

Primário para suportes

• Primário de base aquosa para suportes não absorventes
• Fácil aplicação com rolo
• Forma uma película de grande adesividade
• Ideal para a aplicação de massas de regularização
• Baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s)

Primário aquoso, pronto a aplicar, para o tratamento de
superfícies não absorventes e compactas antes da aplicação das
massas de regularização. Aplicável sobre pavimentos cerâmicos,
tijoleira vidrada, betão polido, asfalto, revestimentos antigos de
PVC, pavimentos de madeira e sobre resíduos de colas existentes.
Permite a formação de uma película.

Não é apropriado como primário para superfícies porosas,
pulverulentas ou pouco consistentes, metal, aglomerado ou betão
de magnésia e gesso. Não é apropriado como primário anti-
humidade.

A baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV’s),
contribui para a melhoria da qualidade do ar no interior de
edifícios.

Campo de Aplicação

Dispersão aquosa de resinas sintéticas. Completamente isenta de
solventes.

Composição

Aspecto líquido rosa
Densidade aprox. 1 kg/l
Rendimento aprox. 100 g/m2

Tempo de secagem Madeira 12 - 24 horas
Cerâmicos / betão /
PVC

aprox. 6 horas

Resistência à
temperatura

0 a 50  C, permite a utilização em pisos com
aquecimento

Dados Técnicos

Embalagem de 10 kg.

Embalagens

A selecção do primário adequado depende do tipo e das condições
do suporte. Assegure-se de que selecciona o primário adequado.

As superfícies têm que estar, de acordo com a norma DIN 18 365,
secas, limpas, sem fendas e serem resistentes à tracção e à
compressão.

Os resíduos de cola existentes devem retirar-se totalmente. 
No caso de não ser possível e só em zonas de pouca utilização
profissional, os resíduos duros, permanentemente secos e bem
agarrados ao suporte, devem raspar-se e lixar-se até que se
obtenha a espessura mínima antes da aplicação do primário.

Preparação do Suporte
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Thomsit R 760 apresenta-se pronto a aplicar. Não se deve
diluir. Agitar bem antes de usar. Colocar o produto num tabuleiro
ou num balde. Aplicar uma camada fina e uniforme de produto
com um rolo de espuma. Deve-se cobrir toda a área. Evitar
encharcar o pavimento. Deixar secar totalmente antes de
regularizar.

Aplicação

Não misturar Thomsit R 760 com outros produtos. 
Não recomendável aplicar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Informação Importante

Conservar as embalagens bem fechadas em local fresco e seco,
protegido da humidade. A uma temperatura de 20 °C, o produto
tem um tempo de armazenamento mínimo de 24 meses.

Armazenamento

As ferramentas deverão ser imediatamente lavadas com água.
Resíduos secos de produto devem ser removidos mecanicamente.

Limpeza de Ferramentas

Ficha de Segurança do produto disponível em www.thomsit.com

Segurança do Produto

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade
dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios
prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas
como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou
obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. 
Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de
Assistência Técnica.

Outras indicações

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como
 orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e
 experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a
 diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a
ensaios prévios. Não podemos aceitar  responsabilidade ou obrigação
em relação às indicações genéricas deste  boletim. Em caso de dúvida,
deverão consultar os nossos Serviços de  Assistência Técnica.

Quality for Professionals

BASF Portuguesa S.A.
Rúa 25 de Abril 1, 2685-368 Prior Velho,
tel. +351 21 949 99 31
customer-service-ebe@basf.com

thomsit-info@basf.com


