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HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO 
Promotor de adesão para superfícies porosas  

1. Apresentação  

1.1. Descrição 

HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO é um promotor de adesão, à base de polímeros sintéticos 
para aplicação na construção civil em superfícies porosas.  

1.2. Usos Típicos 

ü Superfícies porosas como concreto, cerâmica, tijolo e madeira.    
ü Compatível com os produtos: Hard MS 425 Fachada, Hard SMP 340 Construção, Hard 

SMP 325 Pré-Moldado, Hard PU 244 Multiuso.  
 

 

 
 
 

1.3. Vantagens 
 

ü Alto poder de adesão em concreto, cerâmica, tijolo e madeira.  
ü Aplicação fácil e rápida.  
ü Secagem ultra rápida. 
ü Baixa viscosidade e alto poder de penetração.  

 
2. Propriedades 

	
PROPRIEDADES REFERÊNCIA DADOS TÉCNICOS 

Cor - Transparente 
Base química - Polímeros sintéticos 
Consistência - Líquido 
Densidade ASTM D 1475 0,80 – 0,90 g/cm³ 
Tempo de cura a 25°C - 8 – 10 min 
Viscosidade - 100 – 200 mPa.s 
Ponto de Ebulição - Aprox. 80°C 
Rendimento de 1 lata - Aprox. 4 m² 

   Tabela 1 
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3. Aplicação 
 

3.1. Método de Aplicação  
 

Antes de aplicar o HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO, a superfície deve estar limpa, seca e 
isenta de óleos, graxas, poeira e qualquer outro contaminante. Deve ser aplicado com trincha ou 
pincel nas laterais onde irá receber o selante. Aplique o selante após a secagem ao toque 
(aproximadamente 8 – 10 minutos), sendo o tempo máximo para aplicação do selante de 2 horas.  
Deve-se aplicar uma fina camada de uma única vez. A sobreposição de camadas pode causar 
irregularidades na superfície, comprometendo a adesão ao substrato. 
 
NOTA: Hard Primer Seal Construção não adere sobre tarucel de polietileno expandido.  
 

3.2. Limitações  
 

Não utilize em substratos betuminosos ou em materiais que podem ser afetados por solventes.  
 

4. Informações Adicionais  
 

4.1. Estocagem e validade 
 

O produto pode ser estocado por 6 meses em seus recipientes originais, devendo ser mantido em 
ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor, 
fagulhas e chamas. ATENÇÃO: MATERIAL INFLAMÁVEL.  

4.2. Meio ambiente 
 

O produto não deve ser descartado no estado líquido, pois é nocivo para o meio aquoso e 
terrestre. Após secagem, torna-se inofensivo ao meio ambiente. Descarte em local adequado, 
conforme regulamentação vigente. Não reutilizar as embalagens 

 
4.3. Equipamento de proteção individual – EPI´s 

 
Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção. 

4.4. Primeiros Socorros 
 

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em 
abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a 
retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. 
No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. 

Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.  
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5. Dados Comercias 
 
 

Descrição	 Cor	 Embalagem	

Primer	Seal	Construção	 Transparente	 Lata	de	900	ml	
Tabela 2 

 
	
	

Nossa	assessoria	técnica		é	concedida	de	boa	fé	sem	implicar	em	qualquer	garantia,	inclusive	no	que	se	refere	à	direitos	de	terceiros.	A	referida	
assessoria	não	exime	o	cliente	da	avaliação,	através	de	testes	de	adequação	do	produto	fornecido,	para	o	uso	e	processamento	desejados.	A	
aplicação,	uso	e	processamento	dos	produtos	estão	fora	do	nosso	controle	e	são,	portanto,	de	inteira	responsabilidade	do	cliente.	Garantimos,	

naturalmente,	a	qualidade	dos	nossos	produtos	dentro	das	nossas	condições	gerais	de	venda	e	dos	limites	de	especificação	informados. 
 

HARD	COMÉRCIO	DE	FIXADORES	E	RESINAS		LTDA.	
Joinville	-	SC	-	Rua	Dr	Humberto	Pinheiro	Vieira,	150	Lote	1B	-	CEP	89219-570	-	Fone	(47)	4009-7209	-	Fax	(47)	4009-7217	

Filiais:	Porto	Alegre	-	RS	-	Fone:	(51)	3222-4422	Fax:	(51)	3395-4126	-	São	Paulo	-	SP	-	Fone/Fax:	:	(11)	5535-5439		
	


