
primário de aderência e impermeabi l ização

• Promotor de aderência

• Pronto a aplicar

Primário promotor de aderência para autonivelantes, cimentos-cola e microcimento, a aplicar 
sobre suportes antigos. 
Também exerce funções de impermeabilizante.

Util ização Suportes

À base de cimento (betão, 
betonilha e reboco de cimento)
Cerâmica
Madeira
Pintura acrílica resistente
Betonilhas

Recomendações

Consumo
Cerca de 200 gr/m2.

Cor
Rosa

Conservação
12 meses a partir da data de fabrico,          
em embalagem original fechada ao abrigo 
da humidade e de temperaturas baixas         
ou elevadas.

Apresentação
Balde de 1 e  5 kg.

Toprim não se destina a assegurar a estanquidade dos suportes sensíveis à água em locais 
húmidos, apenas é um produto complementar.
Não  circular sobre  o Toprim de forma a evitar sujar o mesmo, antes da aplicação                 
dos produtos de recobrimento, sugere-se a colocação de tábuas de passagem.
Não diluir.
Lavar as ferramentas com água após a sua utilização.
Não aplicar em tempo húmido ou sob forte calor.
Não aplicar no exterior, em suportes imersos ou sujeitos a imersão.



O suporte deve estar consistente, resistente, 
limpo e seco.
Eliminar superfícies antigas não resistentes 
(pintura, resíduos de colas para 
revestimentos, gessos, etc).
Eliminar todos os vestígios de ceras, gorduras 
e hidrófugos.

Preparação do suporte
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Composição

Características

Resinas em dispersão aquosa e aditivos 
específicos.

Temperatura de aplicação: 5-30 ºC
Recobrir após: 1hora( mínimo)
Secagem: 1 a 3 horas.
Extracto seco: 50%
pH: 7,5 a 8,5
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1. Misturar o produto mecanicamente       
a rotação baixa, ou manualmente antes 
de aplicar.

2. Aplicar a mistura com a ajuda de um 
rolo ou trincha. Após a secagem,               
o Toprim forma um filme pegajoso,          
que irá melhorar a aderência dos 
produtos seguintes.

3. Verificar a espessura regulando-a sem 
deixar faltas ou acumulações

Aplicação

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios
e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos
a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género
de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as
especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de
dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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