
 

 

 

 

Primer Filler é um aparelho de enchimento acrílico de elevada prestação. Com boas capacidades de 
enchimento e excelentes características de alizamento, é fácil  de lixar e promove uma alta durabilidade ao 
acabamento.   

2K PRIMER FILLER - CINZENTO M4 (3304) 
                                     CINZENTO ESCURO M6 (3306) 
 

SUBSTRATOS 

Limpe a superfície com um detergente suave e água (recomenda-se água quente). 
Lixe os acabamentos antigos com P220-320. Desengordure com Antisiliconic Degreaser 3600. 
Para melhorar a resistência á corrosão do metal descoberto, aplique um primário fosfatante. 
 

 PRIMER FILLER 
  VOLUME PESO 
PRIMER FILLER 5 1000 
CATALIZADOR 1 130 
DILUENTE 1 120 
VISCOSIDADE  DIN4, 20°C 25 - 30" 
TEMPO DE VIDA 45 - 60 minutos @ 20°C 

 
Importante:   
 
 

PREPARAÇÃO 

PRIMER FILLER  
 1.856.3304  

Adição de  AD1208  aditivo plastificante a 10-30%. 
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Metal descoberto, lixado e desengordurado (apenas areas pequenas) 
Betumes de poliester, lixados com P150-180, Fibra de vidro (GRP) lixada com P150-180 
Acabamentos antigos em boas condições,lixados. 
Importante:   
 
 
 

Primer Filler pode ser usado para isolar termoplasticos ou acabamentos 
sensíveis a solventes. Teste primeiro uma area pequena com diluente: se houver 
reação ou criar bolhas, remova até o metal ficar a descoberto. Caso contrário, use 
Primer Filler (2 - 3 camadas) assegurando uma remoção mínima do Primer Filler 
durante a lixagem. Aplique sempre em painéis completos. 
Evite usar infravermelhos ou secagem forçada em pinturas termoplasticas. 



 

 

 

 
CATALIZADORES     2300     Standard               Reparações parciais e localizadas 
        2400     Rápido     Reparações localizadas abaixo dos 25°C. 
 
DILUENTES      4305     Rapido     Reparações localizadas 
       4310     Normal     Reparações parciais sempre abaixo dos 25°C 
       4320     Lento                   Reparações totais acima dos 25°C 
   

CATALIZADORES - THINNERS 
 

Equipamento                     Convencional       HVLP / compatível 
Bico de Fluido (mm)                 1.6 - 2.0                      1.6 - 2.0 
Pressão da pistola (bar)                   2 - 3                          normalmente 2            
                                                                                                         (ver recomendações dos  fabricantes   
                                                                                                                            das pistolas)     
Número de camadas         2 - 3                 2 - 3  
Espessura Recomendada             150 - 200 microns          150 - 200 microns          
Espessura Maxima                300 microns                          300 microns           
 

APLICAÇÃO 
 

 
Secagem ao ar 
Intervalo entre camadas              5 - 10 minutos 
Pronto para lixagem (a 100 microns)                         4 - 5 horas @ 20° C 
Pronto para lixagem  (a mais de 100 microns)                        De um dia para o outro 
 
SECAGEM A BAIXA TEMPERATURA E INFRAVERMELHOS 
Tempo mínimo de secagem                           5 - 10 minutos 
Secagem a baixa temperatura                                        20 - 30 minutos @ 60° C 
Infravermelhos    onda média                        15 minutos   
                                onda curta                                  10 minutos 
                   
          

SECAGEM 
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PRIMER FILLER  
 1.856.3304  



 

 

 

 

Recobrimento, depois de seco e lixado. 

REVESTIMENTO 
 

A SECO  P240 – P280 + P320 - 400 + Scotch Brite Fino 
A ÁGUA   P600 + P800 

LIXAGEM 
 

UHS DURALIT EXTRA   e  AQUAMAX / EXTRA BASECOAT 

ACABAMENTO 
 

Tamanho da embalagem:  2.5 Ltr 
Armazenagem:                 Em local fresco afastado de fontes de calor 
Cobertura                             Mistura 4.4 sqm/l pronta a usar, espessura 100 microns 

DADOS TÉCNICOS 
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PRIMER FILLER  
 1.856.3304  



 

 

 

 
 

Para mais informações por favor contactar: 
Portepim SA, Ribeira de Eiras – Adémia, 3020-326 Coimbra 
Telef. 239433728  Fax. 239433729   E-mail: portepim@portepim.pt 
 

Estes  produtos são para uso profissional apenas e não são para ser usados para outros fins que não os 
especificados. 
A informação nesta Ficha Técnica é baseada no atual conhecimento técnico e cienífico, sendo da 
responsabilidade  do utilizador tomar as medidas necessárias do modo a garantir que tem o produto certo 
para o fim que pretende. 
 
Para informação de Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Dados de Segurança, também disponível em: 
www.maxmeyer.com 
 

% mistura por pesagem M4 M5 M6 

3204 Cinzento 100 50 -- 

3206 Cinzento escuro -- 50 100 

 
Os tons Multigrey são seleccionadas de acordo com a cor do revestimento.  O tom Multigrey recomendado 
para qualquer cor pode ser consultado no catálogo de sistemas de cores MaxMeyer. 
Depois de escolher o tom Multigrey correto para a cor de revestimento,os tons do primário são feitos com 
base no quadro acima.  MultiGrey M4 e M6 estão disponíveis diretamente da embalagem. 
MultiGrey 5 pode ser feito usando misturas de 3204/3206 como indicado acima. 
Misturar com catalizador e diluente como indicado nesta ficha técnica antes de aplicar. 

MISTURAS MULTIGREY USANDO 3204 / 3206 
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O valor  EU limite para este produto (categoria de produto: llB.c) pronto a usar é no max. 540g/litro de VOC. 
O conteúdo VOC deste produto na forma pronto a usar é max. 540g/litro. 
Dependendo do método escolhido para uso, o atual VOC pronto a usar deste produto pode ser mais baixo 
do que o especificado pelo código da diretiva EU.  
NOTA: Combinações deste produto com 1.975.1208 produzem uma película de tinta com propriedades 
especiais como definido pelo código da diretiva EU.  
Nestas combinações específicas: O valor  EU limite para este produto (categoria de produto: IIB.e) pronto 
a usar é max. 840g/litro de VOC. O conteúdo VOC deste produto na forma pronto a usar é max. 840g/litro. 

INFORMAÇÃO VOC 
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PRIMER FILLER  
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MANUSEAMENTO E SEGURANÇA 
 


