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CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Pisos em subsolos e pavimentos térreos;
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Pronto para uso, basta abrir a embalagem, misturar
por 5 minutos e aplicar;
 Não altera as características de adesão do Rapfinish;
 Permite posterior aplicação de acabamentos
(pinturas, revestimentos minerais ou acrílicos);
 Utilizado corretamente, permite aplicação de pisos
vinílicos em contra -pisos ou substratos de concretos
executados com 7 dias ou com leve umidade
ascendente;
 Uso em áreas internas e externas;
 Livre de V.O.C.

PREPARO DO LOCAL
 Todo substrato deve estar estruturalmente são,
sólido, limpo e livre de qualquer substância que
possa evitar ou reduzir a absorção;
 Remover toda graxa, produto de cura, tratamento
de superfície, óleo e etc;
 Para uma perfeita eficiência do produto a limpeza
deve ser rigorosa com aspiração mecânica.
 Para buracos e imperfeições maiores, utilize o
BAUTECH RAPDEZ. Após 24 horas de cura do reparo
utilizar o BAUTECH PRIMER EPA.

DENSIDADE
CONSUMO
COR
TEMPO DE MANUSEIO
SECAGEM AO TOQUE
CURA TOTAL
TEOR DE SÓLIDOS (%)
EMBALAGEM
VALIDADE

1,02 g/cm³
No mínimo 0,1kg/m²
Verde musgo
30 minutos
4 horas
7 (sete) dias
72 ± 2
4kg
24 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 Misturar cada componente separadamente;
 Misturar componente A e B até que se obtenha
homogeneidade.

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

BAUTECH PRIMER EPA
O PRODUTO
É um primer bi componente à base de resina epóxi,
disperso em água, destinados a substratos minerais com
teor de umidade abaixo de 7,5%. Compatível com o
sistema BAUTECH CRET HF, BAUTECH TINTA EP,
BAUTECH TINTA PU e adesivos diversos para pisos
vinílicos, carpetes e laminados.

APLICAÇÃO
 Após mistura, aplicar o BAUTECH PRIMER EPA com rolo de pintura de espuma ou lã de carneiro com pelo curto;
 Sua secagem se dá em 4 horas;
 Aplicar em duas demãos para posterior aplicação do RAPFINISH em conjunto com pisos vinílicos. Para
imprimação do BAUTECH TINTA EP ou BAUTECH TINTA PU se faz necessário apenas uma demão.
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Manter a embalagem sempre fechada, quando não
estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de
proteção individual) como luvas, botas e óculos de
proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água
potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não
provoque vômito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA
As informações aqui contidas são respaldadas por
testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de
valores e resultados podem oscilar devido a
particularidades de ambiente e/ou utilização do
produto, que não são de responsabilidade do
fabricante. Não há outras garantias expressas ou
implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou
revendedor tem autoridade para estender, alterar ou
renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES
 O BAUTECH PRIMER EPA confere após sua aplicação, baixa espessura e portanto não bloqueia trincas ou
fissuras ativas.
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