
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Primer FD é um promotor de aderência para 
Mapesil AC, Mapesil LM, Mapesil Z e  
Mapesil BM, que pode ser utilizado sobre 
betão, madeira, metal, superfícies envernizadas, 
materiais plásticos, borracha ou em caso de 
juntas sujeitas a prolongadas imersões em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Primer FD é um primário neutro 
monocomponente à base de resinas silicónicas. 
Apresenta-se como um fluido transparente 
amarelado. O produto é aplicado nas paredes 
das juntas, nas demãos necessárias até formar 
uma película transparente, um suporte absorvente 
pode requerer várias demãos.

AVISOS IMPORTANTES
•  Primer FD deve ser aplicado exclusivamente 

sobre superfícies rígidas.

•  Não usar Primer FD sobre pedras naturais 
sujeitas a manchar-se.

MODO DE APLICÃO
Preparação de superfícies
Todas as superfícies devem estar secas, sólidas, 
isentas de pó e partes desagregadas, óleos, 

gorduras, ceras, pinturas velhas e ferrugem.

Aplicação de Primer FD
Aplicar Primer FD com pincel sobre as superfícies 
a intervir, deixá-lo secar por alguns minutos de 
forma a que o solvente evapore e a seguir aplicar 
Mapesil AC, Mapesil LM ou Mapesil BM.

Aplicar o selante logo após o primário estiver seco 
e sempre dentro do próprio dia.

CONSUMO
O consumo de Primer FD depende da absorção 
das superfícies e é de aproximadamente  
100-300 g/m².

EMBALAGENS
Frascos de 0,2 kg.

ARMAZENAGEM
Primer FD, conservado em local fresco 
(temperatura não superior a +25°C) e seco nos 
frascos originais bem fechados, tem um tempo de 
conservação de 6 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A 
PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA
Primer FD é facilmente inflamável. Recomenda-
se conservar longe de chamas ou faíscas e não 
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fumar, evitar a acumulação de cargas 
eletrostáticas e trabalhar em ambientes 
bem arejados. Além disso é nocivo no 
caso de ingestão e penetração nas vias 
respiratórias, é irritante para os olhos, 
a pele, pode provocar sonolência e 
vertingens e danos irreversíveis no uso 
prolongado.
Durante a aplicação usar luvas para 
evitar secura e gretas da pele, óculos de 
proteção e tomar todas as precauções 
habituais na manipulação de produtos 
químicos. No caso de contacto com 
os olhos ou a pele lavar imediatemente 
com água abundante e consultar o 
médico. Usar um adequado dispostivo 
de proteção das vias respiratórias. 
Recomenda-se evitar a utilização em 
presença de mulheres grávidas.
Para ulteriores e completas informações 
acerca da utilização segura do produto, 
recomenda-se consultar a última versão 
da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo 
à nossa melhor experiência, devem 
considerar-se, em todos os casos, 
como puramente indicativas e devem 
ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de 
aplicar o produto, quem tencione dele 

fazer uso é obrigado a determinar se 
este é ou não adequado à utilização 
prevista, assumindo todavia toda a 
responsabilidade que possa advir do seu 
uso.

Consultar sempre a última versão da 
ficha técnica, disponível no site  
www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode 
ser reproduzido noutro documento 
de projeto, mas o documento assim 
obtido, não poderá, de forma alguma, 
substituir ou complementar a Ficha 
Técnica em vigor no momento da 
aplicação do produto Mapei. A 
Ficha Técnica mais atualizada está 
disponível no nosso site  
www.mapei.com. 
QUALQUER ALTERAÇÃO DO 
TEXTO OU DAS CONDIÇÕES 
PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA 
OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A 
RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei 
www.mapei.pt e www.mapei.com

DADOS TÉCNICOS (valori tipici)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência: líquido transparente

Cor: amarelada

Massa volúmica (g/cm³): 0,92

Resíduo sólido (%): 45

Viscosidade (mPa·s): 1-2  
(arvore 1 - rotações 100)
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