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Código: Selante Isomaltex  ( Isolex )  

Descrição  

Primário selante para paredes, baseado numa dispersão 100% acrílica, pigmento e cargas rigorosamente selecionadas; 

 

Utilização 
Utilizada na Construção Civil, uniformiza a base para a obtenção de um bom acabamento. Neutraliza a absorção diferencial 
do substrato, permitindo acabamentos com aspecto homogéneo; 
 Melhora o rendimento da tinta de acabamento. 
 

Características Técnicas 
Cor: Branco e incolor. 
Brilho/ Aspecto: -  
Viscosidade: - 
 

Preparação de Superfície 
As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras para garantir uma boa aderência. 

 

Aplicação 
As superfícies a tratar devem estar secas, limpas e isentas de gorduras, poeiras e de materiais não  aderentes.  
Aplicar o produto numa demão de maneira uniforme.  
Aplicar com trincha ou rolo. Nunca aplicar com a temperatura mínima:+5C / máxima:+30ºC.  
Diluição 
O produto é fornecido pronto a aplicar.  
  Diluente de limpeza – Água. 
 

Rendimento Previsto 
De 8 a 10 m2/litro/demão, variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação; 
 

Tempo de Secagem 
Superficial: 1 hora 
Entre demãos: 4 a 6 horas 
Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente 
diferentes; 
 

Tipo de Embalagens 
1L, 5L, 15L, 20L; 

Condições de Armazenamento 
Manter nas embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos. 

 

Higiene e Segurança 
Consultar Ficha de Dados de Segurança do Produto. 

 

Nota: 
As indicações previstas são de carácter geral. 
Recomenda-se que sempre que necessário sejam efetuados ensaios prévios, considerando as diferentes condições de 
trabalho de forma a evitar prejuízos de mão-de-obra e outros custos inerentes à sua aplicação. 
A que esta firma será alheia, responsabilizando-se apenas pelo fornecimento gratuito da tinta aplicada quando constatado 
deficiência de fabrico da mesma. A nossa assistência técnica, dispõe-se a esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente 
ocorram. 

 


