
Adherglass 

PRIMÁRIO PARA BARCOS EM GRP 

 

Código: N6624.372 

 

 

- MELHORA ADESÃO DAS TINTAS ANTIVEGETATIVAS 

- RÁPIDA SECAGEM 

- NÃO É NECESSÁRIO LIXAR 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

O Adherglass é um primário à base de polímeros sintéticos. É um primário monocomponente que oferece boa 
adesão e é adequado para o uso em gel coats, GRP e produtos epóxis como Plastolite Pro e Aquastop. O 
Adherglass é um produto de secagem rápida e é usado principalmente como primário antes da aplicação da tinta 
antivegetativa em barcos em GRP ou em gel coat (novos ou em bruto). A superfície não necessita de ser lixada, 
mas deve ser cuidadosamente desengordurada para garantir uma boa aderência.
 
 
 
FICHA TÉCNICA    

Mecanismo de Cura:  Evaporação do diluente 

Densidade:  1.21 ± 0,02 Kg/L 

Volume Sólido:  20% 

Ponto de Inflamação:  +6 °C 

Aparência:  Mat 

Cor: Cor de rosa 

Embalagens:     0,75 / 5 litros 
 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 

- Barcos novos em gel coat: desengordurar com Detersil e lavar a superfície com água doce. Se ainda existirem 

vestígios de agentes de desmoldagem, deve lixar a superfície com uma lixa de grão nº 400 até que o gel-coat fique 
ligeiramente opaco. 
 

-Barcos antigos em gel coats: o produto deve ser aplicado diretamente sobre a camada de gel coat ou sobre 
primários Epoxy. 

 

 

APLICAÇÃO 

Agitar cuidadosamente o produto, assegurando que nenhum sedimento permanece na parte inferior da 
embalagem. A tinta está pronta a ser usada e não necessita de ser diluída. O Adherglass é melhor aplicado com 
um pincel. Aplicar uma camada fina para que pareça quase transparente na superfície. Se for aplicada uma 
camada muito espessa, a camada que irá ser aplicada da tinta antivegetativa não vai aderir tão bem. Assim que a 
pintura esteja terminada deve limpar os pincéis imediatamente com diluente 6780.  
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DADOS DE APLICAÇÃO   

Tempo de Secagem (20 °C):  6 horas 

Validade (20 °C): / 

Temperatura de Aplicação. min/ max:  +5/+35 °C 

Endurecedor: / 

Relação de mistura em volume:  / 

Relação de mistura em peso: / 

Diluente: 5780 só para limpeza 

Espessura da camada molhada por demão: 70 µ 

Espessura da camada seca por demão: 15 µ 

Cobertura teórica por demão:    13,3 m²/L 

Tempo mínimo de cobertura (20 ° C): 3 horas 

Tempo máximo de cobertura (20 ° C): 12 horas 

Número de demãos: 1 

 

 

NOTAS 

   
   
   
   

 
 

REGRAS DE SEGURANÇA 

Durante a aplicação em espaços fechados e durante a secagem, deve ser garantida uma ventilação adequada. O 
produto contém solventes que podem formar uma mistura explosiva quando combinados com o ar e expostos a 
uma chama, faísca ou descarga electrostática. Utilizar sempre uma lixa húmida. Durante aplicação da tinta e ao 
lixar, é recomendado o uso de óculos, máscaras, luvas e roupas de protecção, a fim de evitar a inalação.  
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IMPORTANTE As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes de laboratório precisos e na experiência, que garantem a 

qualidade do produto, se usado de acordo com as nossas recomendações. Os dados contidos neste documento estão sujeitos a modificações  

como resultado do desenvolvimento contínuo do produto. A Veneziani não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente do uso que não 

respeite as recomendações desta ficha técnica, exceto nos casos especificamente autorizados pelos serviços técnicos da Veneziani. Esta 

edição substitui as anteriores. 
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