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Primer Acrílico Base Solvente 

RR PRIMER
®

ABS                                ___ 

 
PRODUTO  
É um promotor de adesão monocomponente de baixa viscosidade, 
auto penetrante que garante a ligação dos substratos, estabilizando e 
solidificando as superfícies.  
Recomendado para uso em superfícies porosas, novas ou antigas 
que irão ser cobertas por tintas (base água ou solvente) ou 
argamassas autonivelantes. 
 

PREPARO DA APLICAÇÃO 
O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado, isento 
de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam 
características de desmoldante.    
 

SEGMENTO DE USO 
- Concreto;  
- Pisos porosos;  
- Ardósias;  
- Tijolos;  
- Telhas de concreto;  
- Telhas de fibrocimento;  
- Telhas cerâmicas;  
- Pedras ornamentais;  
 

APLICAÇÃO 

Aplique uma demão de RR PRIMER
®
ABS, em uma camada fina com 

o rolo de lã de carneiro de baixa espessura, pincel ou pistola de 
Airless com o local seco isento de poeira e oleosidade.  
 
Obs.: Aguardar secagem entre 15 e 20 minutos para aplicar 
revestimento sobre o primer. 
 

LIMPEZA  
QUÍMICA – ABERTURA DE POROSIDADE: 
Concreto, pisos de cerâmica e pedras ornamentais: Use 50 mL 
de ácido muriático a cada litro de água, esfregando e removendo as 
impurezas. Neutralize com bastante água.  
 
PISOS CONTAMINADOS: Utilizar Remocom

®
Super. Consulte ficha 

técnica do produto. 
 
HIDROJATO: 
Telhas e tijolos: Lavar com jato d'água ou lixar a superfície.  
 
ABRASIVOS: Pisos de concreto poderão ser limpos por 
equipamentos abrasivos, regularizando e nivelando a superfície. Se 
necessário pode-se utilizar, ácido muriático ou desengraxante 
Remocon

®
Super. Remova o produto com bastante água, quantas 

vezes forem necessárias. 
 

CONSUMO 
15 m

2
 por litro/ por demão. 

Observação: O rendimento do produto pode sofrer variação de 
acordo com a porosidade da superfície aplicada.  
 

EMBALAGEM 
3,6 Litros e Balde de 20 Litros 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Aspecto Líquido âmbar 

Peso Específico 0,85 Kg/cm³ 

Tempo de secagem 15 à 20 minutos 

 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Utilizar camisa de manga longa, óculos e luvas de PVC.  
 

MATERIAL COM RISCO INFLAMÁVEL 
 

 
 

EM CASO DE ACIDENTE 
 

VAZAMENTOS: Remover todas as fontes de ignição. Evitar inalar os 
vapores emitidos. Ventilar as áreas fechadas. Procure estancar todo 
o vazamento. Adicionar um absorvente na área atingida.  
 
FOGO: Usar extintor de pó químico seco, dióxido de carbono, 
espuma ou água na forma de neblina.  
 
POLUIÇÃO: Tente conter o vazamento. Não permita o escoamento 
para córregos, rios ou esgotos. Produto nocivo ao meio ambiente.  
 
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Remover a vítima da zona de 
perigo e retirar as roupas contaminadas.  
Inalação: Remover a vítima para local ventilado.  
Ingestão: Não induzir vômito.  
Pele: Lavar com água e sabão neutro.  
Olhos: Lavá-los com bastante água. Levar ao médico. 
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Efeito narcótico passageiro. Baixa 
toxidade. Tratamento sintomático.  

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O 
contato direto com a pele dever ser evitado. Em caso de contato com 
a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, 
consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as 
embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor. 

 

ARMAZENAMENTO 
O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 
25°C.  
 

VALIDADE 
9 meses na embalagem original e lacrada.  


