
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Silancolor Primer é um primário à base de resina 
silicónica em dispersão aquosa que deve ser 
utilizado para uniformizar a absorção do suporte 
antes da aplicação do Silancolor Pittura.

Silancolor Primer juntamente com o acabamento 
colorido Silancolor Pittura, constitui um ciclo de 
pintura para interior e exterior que garante a proteção 
dos suportes murais da agressão química, dos raios 
U.V. e da humidade em geral, mantendo inalterada 
a transpirabilidade do suporte e conferindo uma 
elevada hidrorrepelência que não é possível obter 
com outros ciclos de pintura tradicionais.

Alguns exemplos de aplicação
Silancolor Primer é utilizado para a preparação 
das superfícies murais antes da aplicação do 
acabamento Silancolor Pittura, como regulador da 
absorção do suporte e promotor de aderência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Silancolor Primer é um primário à base de resina 
silicónica em dispersão aquosa com elevado poder 
de penetração.

Silancolor Primer uniforma a absorção do suporte  
e serve como promotor de aderência para o 
Silancolor Pittura.

Silancolor Primer ajuda na consolidação do pó 
superficial da superfície a tratar.
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DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Primário à base de resina silicónica em dispersão aquosa

UTILIZAÇÃO

the product is applied as a primer on wall surfaces to regulate the absorption of the substrate and promote  
the bonding of Silancolor Paint

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido fluido

Resíduo sólido (%): 12

Peso especifico (g/cm³): cerca de 1,01

Rendimento teórico (m²/kg): 6-10

PREPARAÇÃO

Silancolor Primer está pronto a usar. Aconselha-se misturar Silancolor Primer antes da aplicação

SECAGEM ao ar

Pintar por cima: 12-24 horas

12 horas.
Silancolor Primer pode ser pintado com 
Silancolor Pittura após 24 horas.

AVISOS IMPORTANTES
•  Não aplicar Silancolor Primer sobre 

superfícies metálicas.

•  Não aplicar Silancolor Primer com 
temperaturas inferiores a 10ºC.

•  Não aplicar Silancolor Primer sobre 
superfícies molhadas.

Limpeza
Os pincéis, rolos ou equipamento de 
projeção (airless) lavam-se com água antes 
da secagem do Silancolor Primer.

CONSUMO
100-150 g/m².

EMBALAGEM
Silancolor Primer é fornecido em baldes 
de plástico de 10 kg.

ARMAZENAGEM
Conservar num local seco, longe de fontes 
de calor, a uma temperatura entre  
+5°C e +30°C.

Silancolor Primer é inodoro e não contém 
solventes, portanto pode ser aplicado 
mesmo em ambientes fechados e pouco 
arejados.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte
As superfícies novas a tratar ou as 
eventuais reparações com argamassas 
de reabilitação devem estar curadas, 
perfeitamente limpas, sólidas e secas.
Eliminar completamente eventuais 
resíduos de óleos ou gordura presentes 
na superfície assim como as partes soltas. 
Selar eventuais fissuras e reparar as partes 
degradadas em betão com as argamassas 
da linha Mapegrout. Tapar porosidades 
e nivelar eventuais irregularidades do 
suporte com Monofinish ou Mapefinish. 
Aplicar o Silancolor Primer.

Preparação do produto 
Silancolor Primer está pronto a usar. 

Aplicação do produto
Misturar Silancolor Primer antes de utilizar 
e aplicá-lo com as técnicas convencionais, 
a pincel, rolo ou por projeção.

Proteger da chuva por pelo menos  



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.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM 
EXERCÍCIO
Silancolor Primer não é perigoso, 
segundo as normativas atuais sobre a 
classificação das misturas. Recomenda-
se de utilizar luvas e óculos de proteção 
e tomar as precauções habituais na 
manipulação de produtos químicos. 
No caso de aplicações em ambientes 
fechados, arejar adequadamente o local.
Para mais 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.

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis  

a pedido e no site da Mapei 
www.mapei.com e www.mapei.pt
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O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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