
PRIMÁRIO DE POLIURETANO
DE ELEVADA ADERÊNCIA PARA
SUPORTE BETUMINOSO E MINERAL

VANTAGENS APLICAÇÃO

•

TEMPO DE SECAGEM

3-72h

RENDIMENTO
150-300 g/m2

4,5Kg 5,5Kg
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SUPORTES

Primário e ligante de poliuretano bicomponente isento de solventes e de baixa viscosidade, 
adequado para suporte betuminoso, mineral e compatível com sistemas DANOCOAT®, 
DANOPUR® e DANOFLOOR®.

• Elevada aderência e elasticidade.
• Grande trabalhabilidade devido à baixa viscosidade.
• Alta resistência ao impacto
• Grande poder de penetração e selagem do suporte
• Isento de solventes

• Primário para sistemas DANOCOAT® e
DANOPUR® (poliureia e poliuretanos).

• Ligante para argamassas de nivelamento

• Suportes de betão, fibrocimento, argamassas
cimentícias, lâminas asfálticas.



PRIMÁRIO DE POLIURETANO DE ELEVADA ADERÊNCIA
PARA SUPORTE BETUMINOSO E MINERAL
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PU 2K

Cor Amarelado

COMPONENTE A
(resina poliol)

COMPONENTE B
(endurecedor isocianato)

Densidade (g/cm3) a 23ºC 0,97 ± 0,02

Viscosidade (mPa.s.) = a 23ºC

POT Life
(Tempo de vida da amostra)

600 ± 100

Amarelado

1,22 ± 0,02

60 ± 30

Densidade (g/cm3) a 23ºC 300 ± 50

Viscosidade (mPa.s.) = a 23ºC 100/82

60 min

40 min

20 min

10ºC

23ºC

30ºC

Shore D a 23ºC (ISO 868)

16

22

35

24h

48h

7 dias

DADOS TÉCNICOS

DADOS DE APLICAÇÃO

PROPRIEDADES DO PRODUTO APLICADO

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes da aplicação assegure-se de que o suporte está
limpo de restos sólidos, livre de fissuras ou gretas e 
compacto. 

•

•Aplicar com trincha ou pincel uniformemente, de forma
que a camada fique sem poros. Em suportes de porosi-
dade média e elevada, aplicar duas ou mais camadas.

TEMPO DE SECAGEM
• Entre 6 e 48 horas, segundo temperatura do suporte. 

Consulte a ficha técnica.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
• Entre 10°C e 30°C com humidade relativa <75%.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
 

• Manter os recipientes hermeticamente fechados e não
expostos a temperaturas extremas (entre 10°C e 30°C)
durante um período não superior a 24 meses.

PRECAUÇÕES 

• Nunca adicionar água o qualquer tipo de solvente
ao produto.

• Não diluir, nem adicionar nenhum componente, que possa
alterar as características do produto.

• Respeite as temperaturas de aplicação para evitar
defeitos superficiais.

Verter o componente B no componente A e agitar os 2 
componentes durante 3 minutos com um agitador mecâni-
co a baixas revoluções (300 a 400 rpm), até que 
haja uma mistura homogénea. Após misturar, deixar 
repousar durante 1 a 2 minutos.
Em caso de se adicionar areia de sílica à massa, 
misturar em primeiro lugar componente A e B e apenas
depois a areia à mistura.

Viscosidade (mPa.s.) = a 23ºC 100/65

Aderência betão após 7 dias de cura (a 23ºC, HR 50%) Suporte seco: >2,0N/mm2

Alongamento à rotura (ISO 527-3) >80%

Resistência ao impacto UNE-EN ISO 627-1:2012 >14,7 Nm (a 1500 mm sem defeitos)

Resistência ao desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003 10 μm(AR 0,5)


