07261

novapox primer w
Emprimació antihumitat per a paviments,
formulada amb resines epoxídiques
de dos components en base aigua. Facilita
l’ancoratge de pintures epoxi i poliuretans sobre
suports amb un cert grau d’humitat.
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propietats

posada a l’obra

consum

D’ús polivalent ● Aplicable amb una
humitat al suport entre 20º i 55º ●
Es pot fer servir com a antipols en
acabat de paviments ● Consolida
paviments amb poca disgregació ●
Excel·lent promotor d’adherència per
a poliuretans i epoxis ● Com a
barrera antihumitat per a la
col·locació posterior de tractaments
de paviments.

Mesclar els dos components, a ser
possible mecànicament ● Aplicar
amb brotxa, corró o pistola air-less ●
Diluir l’emprimació amb aigua entre
un 15-25% ● Deixar passar entre 6 i
12h. Abans d’aplicar la pintura o
l’autonivellant
(segons
temp.
ambient)

El consum oscil·larà entre 4 i 15 m2
per litre de producte segons el tipus
d’aplicació m2/Kg aprox. Depenent
de la rugositat i la porositat del
suport

aplicacions
Pel segellat previ a l’aplicació de
pintures i sistemes autoanivellants
de poliuretà. ● Consolida els
paviments amb disgregació lleugera i
facilita l’adherència de qualsevol
pintura ● En paviments que
presentin graus d’humitat entre 20º i
55º mesurats amb higròmetre
(màxim 5% d’humitat continguda en
el formigó) ●

precaucions
No deixar transcorre més de 48h.
entre la seva aplicació i el seu
recobriment ● No aplicar amb
temperatures inferiors a 3ºC o amb
risc de pluja o gelades (si va a la
intempèrie) ● Es recomana fer ús de
guants,
ulleres, i vestimenta de
protecció ● Per la seva eliminació,
us heu de sotmetre a les
reglamentacions locals i nacionals ●
Per a més detalls, existeix full de
seguretat disponible.

Característiques tècniques
Aspecte

Color àmbar

Relació de la mescla

Comp. A:3
Comp.B:1

Contingut en sòlids

50%

Densitat

Aprox. 1

Tipus de material

Resines epoxídiques

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació
del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d’aquesta
informació més allà de l’especificat no és
responsabilitat nostra si no és confirmada per la
companyia de manera escrita. No acceptem
responsabilitats per sobre del valor del producte
adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem
consultin el nostre Departament Tècnic.

Presentació
i emmagatzematge
Color àmbar ● Mantenir el recipient
tancat hermèticament.
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