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MANUAL TÉCNICO

PRIMER BASE ÁGUA
PARA IMPRIMAÇÃO

PRODER PRIMER

PRODER PRIMER é uma emulsão asfáltica para imprimação, á base de asfalto modificado disperso em água, para 
aplicação á frio. Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES:
PRODERPRIMER é especialmente recomendado para imprimação , proporcionando uma excelente aderência en-

tre a manta asfáltica e o substrato.

COMPOSIÇÃO:
Asfalto modificado disperso em água. 

APLICAÇÃO:
PRODERPRIMER é um produto para ser aplicado a “frio”. A superfície a ser aplicada PRODERPRIMER deverá estar 

limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos.  Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou 
vassourão de pêlo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessá-
rio a sua secagem. PRODERPRIMER não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

CONSUMO:
Aproximadamente 0,3 a 0,5 litros/m²/demão.

ARMAZENAMENTO:
Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de 

fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
PRODERPRIMER não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em ca-

sos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. 
Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o 
produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio 
médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE:
Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGEM:
Barrica de 18 kg e Tambor de 200kg.


