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Ficha técnica 
  

Primários Anticorrosivos 

Primário epóxi de alumínio  

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/20-05-2014 
 

Produto: 

Primário Epóxi de Alumínio  
 
Descrição:   

O Primário Epoxi de Alumínio é um produto de dois componentes baseado em resinas epoxídicas endurecidas 
com resinas de poliamina e pigmentado com alumínio. Especialmente desenvolvido de forma a apresentar boa 
aderência ao substrato bem como excelentes propriedades mecânicas. Caracterizando-se por uma elevada 
resistência à corrosão, abrasão e à humidade. Pode ser utilizado como um produto intermédio ou como 
acabamento final.   

Torna-se importante efectuar um adequado tratamento da superfície a proteger, assim como decapagem e 
respectiva metalização, de forma a garantir os máximos resultados. No entanto, dada às características reológicas 
este produto pode também ser aplicado sobre superfícies em que não seja possível serem tratadas previamente. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Cinza alumínio  

Proporções de mistura: 2 partes do componente A para 1 parte do Componente B 

Massa Específica do componente A: 1.250 g/cm
3
 

Massa Específica do componente B (Endurecedor): 0,910 g/cm
3
 

Tempo de cura: 3 dias a 20º C. 

Tempo de Secagem ao toque: 4 horas a 20º C 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato. No entanto tomam-se como valores 
médios para uma espessura de 150 mícron de 7 m

2
/L. 

Tempo de repintura: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente, sendo o valor médio 
considerado de 3 horas. 

Pot-life (tempo de vida útil após mistura) – 3h 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/j): 500g/L.  

Este produto contém para o componente A no máximo 300 g/L COV e para o componente B no máximo 330 g/L 
COV. A mistura contém no máximo 465 g/L (a)  

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos 
responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a 
responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 
Aplicações: 

Indicado para protecção anticorrosiva de todas as superfícies metálicas particularmente para casos onde 
não é possível fazer uma decapagem por jacto abrasivo. Pode ser aplicado tanto no meio exterior como 
no interior. 

 
Características de utilização: 

Deve preparar as superfícies a pintar, de modo a eliminar as poeiras e gorduras aderidas. Antes de 
qualquer manipulação, agitar o produto para garantir uma correcta homogeneização. Recomenda-se 
uma diluição de 2% a 5%. A aplicação pode ser efectuada com Pistola airless, pistola convencional, 
trincha ou rolo. 

 Forma de fornecimento: 

Embalagens metalicas sem protecção interior de 1 e 5L. 
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