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PRODUTO 
RR Primer é um promotor de adesão entre concreto e 
revestimentos epóxi, tem a finalidade de garantir a 
adesão dos materiais evitando delaminação 
(lascamento). 
 
Disponíveis nas versões: 
• Fluído (para pisos de baixa porosidade); 
• Média Fluidez (de acordo com a avaliação técnica)*; 
• Alta Viscosidade (para pisos muito porosos). 

 
PREPARO E APLICAÇÃO 
Preparo: Por se tratar de sistema bicomponente deve-
se misturar o componente A com o componente B, 
utilizando misturador o mecânico de baixa rotação. 
 
O substrato de concreto deve estar totalmente seco e 
curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros 
produtos que possuam características de 
desmoldantes. 

 
Aplicação: Aplicar com rolo de lã baixo ou 

desempenadeira de aço em uma única demão. Os 
materiais de acabamento devem ser aplicados entre 8 
a 12 horas 
 
LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
Para limpeza das ferramentas utilize álcool acima de 
70% ou solvente. 

 
RENDIMENTO TEÓRICO 
Rolado: 20 a 30 m

2
 por demão por kit de 3,3 Kg*. 

Atenção: O Produto deve ser aplicado por 
profissionais experientes e com conhecimento técnico. 
 
*Observação: O rendimento teórico está baseado na 
avalição prévia da porosidade do substrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 

PROPRIEDADES RR Primer 

Cores Âmbar 

Densidade A+B 1~15 g/cm³ 

Espessura do filme 75 µm por demão 

Tempo de manuseio a 25° C 30/45 minutos 

Secagem ao toque à 25ºC 2h 

Temperatura de aplicação 10ºC à 35ºC 

Cura total 7 dias 

Intervalo entre demão 04 a 10 horas 

Embalagem Kit de 3,3 Kg A + B 

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado 
(pode causar irritação).  Em caso de contato com a 
pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente 
com água e consulte um médico.  Mantenha fora do 
alcance das crianças e animais. 

 
ARMAZENAMENTO 
RR Primer deve ser armazenado em local seco e 
arejado em temperatura inferior a 21 e 23ºC. 

 
VALIDADE 
9 meses 


