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Primus  
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 

Il Primus este o vopsea acrilică care asigură un suport ideal pentru vopselele noastre de finisaj. 
Aplicarea primului strat al produselor noastre este mult mai usoara, dupa ce sa aplicat produsul 
nostru Primus. Sunt produse neinflamabile care respiră. 

 
secțiunea 2.0 Utilizare  
Este recomandată pentru pregătirea suprafețelor pereților interiori pentru aplicarea vopselelor 
decorative.   
 
secțiune 3.0 Mod de aplicare 
Îndepărtați orice impurități de pe perete. Apoi aplicați o mână de Primus cu rola.   
Primus Naturale este baza ideală pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea vopselelor 
Spatula Stuhhi și Spirito Libero.   
Primus Sabbia este baza ideală pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea vopselelor Casa 
dei Sogni, Colore & Neve, Colore & Gioia, Colore & Oro și White Paint. 
 
secțiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/Amestecare Se aplică ca atare 
Consum 0,15 ÷ 0,2 lt/m2  
Unelte pentru aplicare Rolă 
Depozitare Într-un loc uscat și aerisit departe de surse de căldură și de lumina 

directă a soarelui.   
 
secțiunea 5.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Rășini acrilice, pigmenți naturali 
Greutate specifică Primus 
Naturale 

1,53 Kg/dm³ 

Greutate specifică Primus 
Sabbia 

1,56 Kg/dm³ 

pH după 30 zile 8 ÷ 8,5 
Vâscozitate 14000 ÷ 15000 cps Brookfield (10 rpm la 25°C) 
Temperatura de depozitare Temperatura între +5°C și +30°C. Păstrați departe de îngheț. 
Impermeabilitatea la vaporii de 
apă 

Altele (Norma de referință: UNI EN ISO 7783-2:2001) 

Valoare VOC 20 g/l 
Densitatea vaporilor >1 (apă) 
Timp de uscare  12 ore 
Ambalaje Lt  2,5 – 5 – 15 
 
secțiunea 6.0 Informații toxicologice 
Produsul nu conține metale grele sau solvenți toxici. Produsul nu este considerat periculos și nu 
necesită etichete de siguranță. Nu este considerat periculos în timpul transportului și nu se supune 
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nici unei reglementări. Nu sunt necesare mijloace speciale de protecție, însă este important ca 
spațiul să fie bine aerisit.  Evacuați deșeurile conform normelor de evacuare autorizate în vigoare.   

 


