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weber.guard primer 4 
Imprimação para superfícies cimentícias que irão receber selantes à base de poliuretano 

 
1. Descrição: 
Imprimação monocomponente, quimicamente ativa, destinada ao preparo de superfícies  c imentícias 
para a aplicação do selante PU30 quartzolit ou selante PU60 quartzolit, selantes à base de poliuretano.  
 
2. Usos: 

 Promotor de aderência de selantes de juntas a substratos cimentícios 
 Para superfícies porosas ou lisas 
 Para aplicações em condições submersas (após a cura do primer e do selante) 

 
3. Vantagens:   

 Pronto para uso 
 Fácil aplicação 

 
4. Instruções de uso: 
Aplique com escova, pincel ou rolo. Aplique uma camada fina e aguarde a secagem para a aplicação do 
selante. O tempo de secagem do primer varia de 2 a 5 minutos. 
 
5. Propriedades e características: 
 

Aspecto Líquido claro 

Massa específica 0,815 kg/dm³ 

Viscosidade (Copo Ford 4) 10 segundos 

Tempo de secagem sobre o concreto 2 a 5 minutos 

 
6. Consumo teórico aproximado: 
weber.guard primer 4: 100 a 250 mL/m². 
Nota: O consumo pode variar em função da porosidade do concreto ou da argamassa de base, podendo 
atingir consumos superiores ou inferiores ao indicado. 
 
7. Fornecimento e armazenagem: 
weber.guard primer 4: fornecido em embalagens de 250 mL e 3,6 L. 
Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12  mes es , a  
partir da data de fabricação. 
 
8. Precauções: 
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restriç ões quanto à exposição ao fogo e a s  
indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ 
do produto. 
 
IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 
da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber , como 
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições 
climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em 
função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
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