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PROPAM PUR® PRIMER

Primário monocomponente para poliuretanos sobre substratos pouco 
absorventes.

PROPAM® PUR PRIMER é um primário de poliuretano monocomponente transparente em 
base solvente de baixa viscosidade que, depois de aplicado, permite criar pontes de muito alta 
aderência entre o substrato e o tratamento posterior, formando uma ancoragem química entre 
os dois elementos.

• Primário para revestimentos de poliuretano e poliureia da gama PROPAM® PUR sobre substratos de
baixa porosidade como cerâmica não vitrificada, tijolo oco, pavimento de tijoleira, mármore, granito,
betão muito polido chapas metálicas, alumínio, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Muito fácil de aplicar, fornece-se pronto a usar.
• Cura rápida, inclusivamente a baixas temperaturas.
• Excelente aderência a quase todos os tipos de superfícies.
• Resistência a temperaturas entre -40 ºC e +80 ºC.
• Alta resistência à abrasão, à tensão e à rutura.
• Pode usar-se como camada de selagem.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes, estar secos, limpos e isentos de partículas soltas, óleos, gorduras, pó, 
restos de descofrantes ou qualquer outra substância que possa afetar a aderência. As irregularidades ou 
danos superficiais no substrato devem ser previamente tratados, de modo a proporcionar uma superfície 
cujo acabamento seja o mais regular, liso e homogéneo possível.
A superfície deve estar completamente seca, com uma humidade superficial inferior a 4%.

Mistura:
PROPAM® PUR PRIMER apresenta-se pronto a usar, pelo que não é necessário adicionar solvente nem 
nenhum outro componente.

Aplicação:
Aplicar uma única demão de PROPAM® PUR PRIMER, mediante broxa, rolo ou pistola air-less.
É conveniente aplicar o produto sobre o substrato a tratar deixando que o solvente evapore, assegurando 
uma ventilação apropriada, e até que esteja seco ao tato. Recomenda-se aplicar a primeira camada de 
revestimento passadas, no mínimo, 2 horas e, no máximo, 3.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com solvente universal imediatamente após serem empregues. Após 
o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

MODO DE EMPREGO
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O consumo aproximado é de 150-200 g/m2, aplicado numa única demão, dependendo do sistema de 
aplicação empregado e das condições e absorção do substrato.
Não obstante, é recomendável realizar um teste na obra.

CONSUMO

Embalagens metálicas de 5 e 20 kg.

APRESENTAÇÃO

12 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do sol e do 
gelo.

ARMAZENAMENTO

• Não aplicar a menos de +10 ºC ou quando se prevejam temperaturas inferiores nas 24 horas seguintes.
• A humidade do substrato deve ser inferior a 4%.
• Não aplicar, caso se prevejam humidades de contrapressão.
• Não adicionar solventes nem outros componentes que possam afetar as propriedades do material.
• Não exceder o consumo máximo porque pode afetar a aderência e durabilidade. Evitar a formação de

charcos de produto.
• Em recintos fechados, assegurar uma ventilação correta durante a aplicação e nas 24 horas

subsequentes.
• Sobre argamassas e betões novos, aguardar 28 dias, no mínimo.
• Sobre certos substratos duvidosos, recomenda-se fazer um teste antes de proceder ao tratamento de

toda a superfície.
• Não é recomendável deixar passar mais de 3 horas entre a aplicação de PROPAM® PUR PRIMER e

o tratamento posterior. Dando-se o caso, é aconselhável aplicar novamente o primário.
• Em aplicações expostas à radiação UV, pode produzir amarelecimento.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Cor

Densidade 

Viscosidade

Seco ao tato (25 ºC) 

Repintura (25 ºC) 

Tráfego pedonal (25 ºC)

Endurecimento total (25 °C) 

Temperatura de aplicação 

Humidade relativa

Humidade máxima do substrato 

Dureza Shore A

Elasticidade (23 ºC) 

Resistência à rutura (23 ºC) 

Aderência por arrancamento

Transparente

0,98 g/cm3

110 cP

1- 2 horas

2- 3 horas

24 horas

7 dias

+10ºC a +35ºC

< 75 %

4 %

> 90

> 10 %

550 Kg/cm2

> 2 N/mm2

PROPAM PUR® PRIMER
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Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Abril 2019.
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