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MASTERSEAL 640 Primer
Primário de poliuretano monocomponente para suportes absorventes antes da aplicação de
MASTERSEAL 640 Membrane.

Descrição
MASTERSEAL 640 Primer é um primário de
poliuretano monocomponente, com solventes, para
superfícies absorventes

Campos de aplicação
 Primário para membranas impermeabilizantes de

poliuretano, como MASTERSEAL 640 Membrane.
 Pode ser aplicado sobre betão, argamassa de

cimento, madeira, etc.
 Para sistemas certificados utilizando MASTERSEAL

640 Membrane.
Para outras aplicações não indicadas consultar a BASF
C. C. Portugal.

Propriedades
 Produto monocomponente que permite uma

aplicação simples sem necessidade de misturas.
 Excelente aderência.
 Excelente penetração e selagem de poros do betão.
 Cura rápida.
 Elasticidade para absorver os movimentos do

suporte.
 Resistente ao contacto permanente com água.
 Resistente ao gelo

Consumo
Aproximadamente 200 a 250 g/m2 por camada.
Estes consumos são teóricos dependem da absorção e
da rugosidade do suporte. Recomenda-se a realização
de ensaios representativos em obra para determinar os
consumos exactos.

Ficha de aplicação

Preparação do suporte
Todos os suportes (novos e antigos) devem estar
firmes, secos e isentos de leitadas e partículas
desagregáveis.
Limpar óleos, gorduras, pinturas e outros
contaminantes que possam prejudicar a aderência.
A temperatura do suporte deve estar entre +5ºC e
+35ºC.

Preparar a superfície mecanicamente através de
granalhagem, jacto de água com alta pressão ou
qualquer outro método de preparação mecânica
adequado.
Após a preparação superficial, o suporte deve
apresentar uma resistência à tracção superior a 1
N/mm2 (verificar com equipamento adequado).
O teor de humidade residual do suporte não deve ser
superior a 4%.
A temperatura do suporte deve estar pelo menos 3ºC
acima do ponto de orvalho.
Deve tentar-se que as temperaturas durante a
aplicação e o endurecimento se mantenham uniformes.

Aplicação
MASTERSEAL 640 Primer é aplicado, normalmente
numa camada, cobrindo homogeneamente o suporte.
Em alguns casos, para uma selagem completa do
suporte, pode ser necessária uma segunda camada.

Aplicação de MASTERSEAL 640 Membrane
Após um período máximo de 4 horas, aplicar a
membrana impermeabilizante. Ver a ficha técnica do
produto MASTERSEAL 640 Membrane.

Limpeza das ferramentas
Enquanto fresco podem limpar-se as ferramentas e o
equipamento de projecção com diluente universal.
Após endurecido, só pode ser removido
mecanicamente.

Embalagem e armazenamento
MASTERSEAL 640 Primer está disponível em
embalagens de 5 kg.
Armazenar nas suas embalagens originais fechadas,
em local fresco e seco. O tempo de conservação
nestas condições é de 9 meses.

Manipulação e transporte
Para a manipulação deste produto devem ter-se em
conta as medidas preventivas habituais no
manuseamento de produtos químicos, por exemplo
não comer, fumar ou beber durante o trabalho.
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Deve-se lavar as mãos antes de uma pausa ou de
finalizar o trabalho.
Pode consultar a informação específica de segurança,
manuseamento e transporte do produto na ficha de
dados de segurança do mesmo.
A eliminação do produto e da sua embalagem deve
realizar-se de acordo com a legislação em vigor e é da
responsabilidade do aplicador final do produto.

Deve ter-se em conta
 O produto MASTERSEAL 640 Primer não deve ser

aplicado quando a temperatura está abaixo dos 5ºC
ou acima dos 35ºC.

 Não adicionar solventes, areia ou outros produtos
que possam afectar as propriedades produto
MASTERSEAL 640 Primer.

Características técnicas

Características Valores
Temperatura de aplicação (suporte e material): Entre +5ºC e +35ºC
Teor de humidade no suporte: Max. 4%
Sem pegajosidade (tack free): Aprox. 120 minutos
Intervalo entre camadas: Aprox. 3 horas
Totalmente curado: Após 5 dias
Resistência à temperatura: - 20ºC a 80ºC
Aderência ao betão: ≥ 2,1 N/mm2 (rotura no betão)
Tempos de endurecimento obtidos a 22ºC e 65% de H.R. Temperaturas superiores e/ou H.R. inferiores podem reduzir
estes tempos e vice-versa. Os valores apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos
garantidos.
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O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbal ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas
quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados. O dono de obra, o seu representante ou o empreiteiro, devem verificar a
adequabilidade dos nossos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como as dosagens e consumo.


