
  

PRIMÁRIO OLEOSO 
Primário sintético para madeira 

 
 

  

FT 110-010 4ª rev.: 11/2019 
Elaborado segundo Norma NP 3284  
A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente 
proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle. 
Á nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações. 
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Descrição 
O Primário Oleoso é um primário sintético para madeira, formulado a partir de uma resina alquídica e dotado de elevada elasticidade. 

 Fácil aplicação e lixagem 

 Bom enchimento 

 Excelente elasticidade 

 Grande durabilidade

 Aplicação 
Este produto é utilizado na construção civil como primário para madeiras em interiores e exteriores sempre que se pretenda um bom 
acabamento e uma elevada durabilidade. A sua elevada elasticidade permite acompanhar os movimentos da madeira. 

Preparação do suporte 
De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidades e gorduras. 
Caso as madeiras a tratar se apresentem contaminadas com fungos, impregnar a madeira com Cupreuropa. Caso se apresente contaminada com 
térmitas ou outros insetos, deverá efetuar um tratamento adequado com produto xilófago e garantir que o produto penetra em profundidade. 

Madeiras novas: lixar a madeira no sentido do veio com lixa de papel de grão médio. 

Repintura: Retirar todo o produto existente deteriorado e mal aderente. Nas zonas de madeira exposta, lixar a madeira no sentido do veio com 
lixa de papel de grão médio. 

Sistema de pintura  
 

Aplicar 1 demão de Primário Oleoso 
Diluição 5% máximo 
Diluente Sintético.  
Limpeza Dil. Celuloso 
Rendimento 6-8 m2/l por demão. 

Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações. 
  

Aplicação Com as madeiras bem secas aplicar uma demão de Primário Oleoso para Madeira, deixar secar, lixar toda 
a superfície com uma lixa de grão fino até retirar todo o excesso de primário. Dependendo do tipo de 
acabamento pretendido pode ser conveniente recobrir com uma demão de EUROCAPA – Subcapa 
Sintética.  

Acabamento Acabar com um esmalte Sintético da gama Sinteuropa, ou com esmalte Aquoso da gama AQUAPLUS ou 
da gama EUROLAC. 

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade. 

Características de aplicação  
 

Preparação do produto Agitar até homogeneização completa 
Materiais de aplicação Rolo de pelo curto ou trincha 
Seco ao toque 12 horas (230C) 
Endurecimento 24 horas 
Intervalo entre demãos 24h 
Condições de aplicação  Temperatura ambiente superior a 10oC; 

Humidade relativa inferior a 80%;  
Temperatura do suporte 2 a 3oC acima da temperatura do ponto de orvalho 

Não aplicar se o sol incidir diretamente no material a tratar. 

Não aplicar se o teor de humidade da madeira for superior a 15% (madeiras pobre) ou 18% (madeiras exóticas) 

Características do produto    
    

Cor Amarela  

Acabamento  Mate   

Massa volúmica 1,38  0.03 g/cm3  

Viscosidade 80s  10s CF4 23ºC  

Sólidos em volume 59,3%  

Teor COV´S < 330,7g/l   

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 350g/L(2010). 
O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por 
produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao 
longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE. 
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Estabilidade  
O produto apresenta-se em embalagens de 3/4 e 5 litros. 
Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, num local fresco e seco, protegido do gelo, do calor e da humidade. 
Após a abertura, armazene o restante na embalagem original cuidadosamente fechada e em posição vertical. 

Segurança, Saúde e Ambiente 

Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. 
Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental. 

Limitação da Responsabilidade 

A Tintas Europa.com – Ind. Dist. De Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na 
Ficha Técnica e Ficha de Segurança. 
 
 
 
 


