CAPOLPRIMER

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO COMPOSTO
TEXSA CAPOL PRIMER
Impermeabilizante Asfáltico Composto.
Tinta Betuminosa para Concreto e Alvenaria.
DEFINIÇÃO:
TEXSA
CAPOL
PRIMER
é
um
Impermeabilizante asfáltico aquoso composto,
desenvolvido para preparação de superfícies a
serem impermeabilizadas com mantas
auto-adesivas. É uma pintura primária de fácil
aplicação e boa capacidade para aglutinar,
dando coesão e impermeabilidade às superfícies imprimadas, sejam de argamassa, concreto
ou de concreto leve para isolamento térmico do
tipo AIS - TEXSA. Atende à NBR 9574/2008.
CARACTERÍSTICAS:
Cor: castanho escuro.
Aspecto: líquido
Densidade: (g/cm ) 0,9 - 1,1
Suscetibilidade térmica: Inalterável a
qualquer temperatura ambiente.
Inocuidade: É atóxico, inodoro e não
inflamável.
Por manter o asfalto em uma suspensão
aquosa, protege o operário que o manuseia dos
riscos de intoxicação pela inalação de vapores
tóxicos e das nefastas consequências
causadas pelos asfaltos oxidados derretidos
em obras.
- Secagem: Depende da absorção da base, da
temperatura e da umidade do ambiente. Sobre
superfície seca, ao fim de 20 minutos, sobre
área levemente umedecida, após duas (2)
horas.
- Impermeabilidade: Total à água, conforme
testes realizados.
- Para mais informações consulte o Fisqp do
produto.
- Realize o descarte do produto/embalagem em
local adequado conforme a legislação vigente
no seu Estado.
APLICAÇÕES:
Em impermeabilizações ou impregnações:

Como imprimação impermeável sobre
concretos, paredes de alvenaria, emboços,
muros de arrimo, etc., vedando a porosidade
dos capilares.
Como pintura básica para colagem de
mantas asfálticas do tipo auto aderentes em
lajes, paredes, etc.
Como apagador de poeira nas
superfícies friáveis, tornando-as impermeáveis
e coesas para recepcionar as mantas
asfálticas por colagem de contato, do tipo
TEXSABAND.
MODO DE USAR:
Aplicar com rolo, trincha ou broxa, nas
condições em que é fornecido, diretamente
sobre a superfície de concreto ou mesmo de
argamassa, para torná-las impermeabilizadas,
prontas para receberem TEXSABAND e outras.
O produto deve ser homogeneizado antes e
durante a aplicação.
CONSUMO
350-500
g/m²,
dependendo
da
superfície ou do material a ser impregnado.
ARMAZENAMENTO:
Por doze (12) meses após a data de
fabricação, devidamente protegido.
EMBALAGEM/EMPILHAMENTO:
Galão: 3,6L - 3,4 kg líquido - 6 unidades
Balde: 18L - 18 kg líquido - 3 unidades
Tambor: 200L – 170 kg líquido.
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