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Passimur®

Construction

Tinta plástica para interiores e exteriores
Descrição do
produto

Tinta aquosa formulada com base numa dispersão de resinas estireno-acrílicas, para
revestimento decorativo e protector de paredes, possuindo boa elasticidade e boa
resistência à lavagem.

Utilizações

 Revestimento decorativo de paredes exteriores ou interiores.
 Pode ser aplicado sobre vários tipo de bases (reboco, betão, madeira, estuque,
fibrocimento, etc.).

Características/
Vantagens

 Resistente aos agentes ambientais e à radiação UV.
 Boa resistência mecânica e bom poder de cobertura.
 Acabamento mate acetinado.

Dados do produto
Aspecto / Cor

Branco ou cores IPT (In-pail tinting) – 200 cores (RAL e NCS).

Fornecimento

Embalagens de 4 e 15 l.

Armazenagem e
conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem
original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos
Base química

Resinas estireno-acrílicas.

Massa volúmica

Aprox. 1,4 kg/dm .
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Informação sobre o
sistema
Estrutura do sistema

Bases antigas/ pouco absorventes:
®
Primário:
1 x Passimur + 10 – 15%* p.p. água
®
Revestimento: 1 – 2 x Passimur
*valor orientativo, variável com a absorção da base

Bases novas/ muito absorventes:
®
Primário:
1 x Sikagard -552 W Aquaprimer
®
Revestimento: 1 – 2 x Passimur
Aplicação sobre revestimentos antigos (bem aderentes):
®
Revestimento: 2 – 3 x Passimur
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Pormenores de
aplicação
2

Consumo/ Dosagem

Bases areadas: 7 – 8 m /l por demão.
2
Bases lisas:
10 – 12 m /l por demão.

Qualidade da base

A base a tratar deve encontrar-se seca, limpa e isenta de sujidades, poeiras ou
resíduos de revestimentos antigos em desagregação.

Preparação da base

Remover integralmente partículas soltas ou em desagregação, através de
escovagem ou limpeza com pano humedecido.
Garantir a perfeita aderência de revestimentos antigos.

Construction

Instruções de
aplicação
®

Aplicação

Homogeneizar muito bem Passimur dentro da embalagem.
Diluir conforme indicado e segundo a absorção da base de aplicação.
Aplicação com trincha, rolo ou pincel.

Limpeza de ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a
utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas

®

®

Entre Sikagard -552 W Aquaprimer e Passimur :
®

Entre demãos de Passimur :
Importante

Aprox. 5 h (a +20 ºC)
Aprox. 4 h (a +20 ºC)

 Assegurar que na mesma área só é aplicado material proveniente do mesmo lote
de fabrico. Diferentes lotes de fabrico podem originar ligeiras diferenças de cor.

Risco e segurança
Medidas de segurança

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de
Segurança e o rótulo da embalagem.
"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de
responsabilidade civil do fabricante".
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que
devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as
recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições
de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou
aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento
legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra
recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites
estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre
consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que
será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt
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