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BOLETIM TÉCNICO  
 
Produto: PRIMER PU CINZA ALTO SOLIDOS 5500 5x1 + ENDURECEDOR 
Produto que confere ao substrato excelente aderência, enchimento, lixabilidade e flexibilidade. 
Possui poder anticorrosivo e isolante. Indicado para preparação de superfícies para o recebimento 
de acabamentos. Tem grande poder isolante e maior durabilidade. Apresenta maior grau de 
enchimento, melhorando a correção de pequenos defeitos. Vem acompanhado do Endurecedor p/ 
Primer A.S 5001 5x1, utilizado para fazer a catalise do Primer PU Cinza Alto Sólidos 5500.. 
 
 * Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e 
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a 
embalagem. Durante a aplicação do produto manter o local ventilado, usar máscaras de proteção, 
óculos de segurança e luvas. Evitar a inalação de vapores. Não ingerir. Em caso de contato com 
os olhos ou com a pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Em caso de 
inalação prolongada remova a vítima para um local ventilado. No caso de ingestão não provoque 
vômito e procure auxilio de um médico informando o tipo de produto. 
 
Composição Química do Primer PU 
A base de Resinas Acrílicas, cargas minerais, pigmentos, solventes hidrocarbonetos e acetatos. 
 
Modo de Usar 
Homogeneizar bem a amostra. Aplicar à pistola com pressão de 40 –50 lbs/pol2 com intervalo de 5 
a 10 minutos entre demãos. Usar régua medidora. 
Dosar  5 partes (volume) de Primer PU Cinza A.S 5500 5x1 

1 parte (volume) de End. p/ Primer PU A.S 5001 5x1 
Diluição:  25 a 35% em volume do Thinner PU 5230. 
 
Secagem 
Ao toque ............................................................. 15 minutos 
Lixamento............................................................ Após 4 horas com lixa 400 
Em estufa a 60ºC................................................ 40 a 45 minutos 
 
Nota 
Esse produto foi fabricado sob rigoroso controle de qualidade. O fabricante não se responsabiliza 
pelo uso inadequado ou inabilidade na aplicação. Produto isento de tolueno. 
 
Assessoria Técnica 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
Armazenagem 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em 
suas características iniciais. 
 
Embalagem     Validade   Ultima Revisão 
750 ml e 3,0 l    24 meses.   19/07/2013 

 
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom 
resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a 
preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas 
especificações sem aviso prévio. 
 

http://www.maza.com.br/

