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weberfloor duroprimer   
Primário para pavimentos minerais. 

Permeável ao vapor 

Cor bege para controlo visual 

Resistente à agua 
 
 

   Utilizações  
 

• Primário de aderência de base cimentícia pronto a usar para melhoria da ligação de pavimentos minerais 
a betão curado. Primário a aplicar sobre betão curado antes da aplicação de weberfloor durotop e 
weberfloor durostone. 

• Para aplicações em interiores e exteriores não sendo afetado por humidade no suporte. Permeável ao 
vapor. 

 
 

   Suportes  

 
• Apto para aplicação sobre suportes de betão de classe mínima C25/30 e que apresentem uma resistência 

mínima de 1,5 N/mm2 de aderência (Teste de Pull Off – Resistência à tração). 
 

 

   Limites de utilização  
 

• A aplicação do produto deve ser realizada a uma temperatura do suporte superior a 5°C. 
• A temperatura ambiente para aplicação deste produto deve ser superior a 5°C. 

 
 

   Composição  

 
• Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos orgânicos (sem cloretos).  

 
 

   Consumo  

 
• Aproximadamente 2 Kg/m2 (em função da absorção e rugosidade do suporte).    

 
 

   Recomendações  

 
• A limpeza das ferramentas deverá ser feita com água com o produto em fresco antes do seu 

endurecimento.  
• Juntas existentes no suporte devem ser respeitadas na argamassa a aplicar sobre o primário. 
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• Os suportes de betão de classe mínima C25/30 devem ser preparados mecanicamente por fresagem, 

granalhagem ou lixagem ou por lavagem de alta pressão em função do seu estado e contaminação. Deve 
apresentar consolidado e com o poro aberto para melhor penetração do primário weberfloor duroprimer. 

• O suporte de betão deve estar livre de fissuras e zonas freáveis. Deve apresentar-se livre de leitadas 
superficiais, poeiras e partículas soltas, livre de óleos, graxas e outras contaminações. 

•  O betão deve ser humedecido 1 dia antes da aplicação do primário, evitando a formação de poças. 
 
 

   Aplicação  

 
• Adicionar por cada saco de 25 kg weberfloor duroprimer, aproximadamente 5,5 litros de água. 
• Misture durante cerca de 3 minutos com um agitador mecânico de baixa rotação até obter uma 

consistência plástica. 
• Em seguida, o material deve ser escovado com vassoura dura no suporte previamente preparada e 

humedecido. Tome cuidado para que não ocorra desbotamento no produto quer por excesso de humidade 
no suporte ou por excesso de água de amassadura.  

• Garantir cerca de 1 a 2 mm de espessura de primário aplicada. 
• Aplicar de imediato o pavimento mineral decorativo, weberfloor durotop ou weberfloor durostone sobre 

o primário ainda em fresco de modo a evitar a secagem precoce do primário. 
 

 

   Recomendações de Segurança na Utilização  

 
• Este produto deve ser usado apenas para usos industriais e profissionais. 

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.saint-gobain.pt 

 

 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

   Preparação do suporte   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação  
Saco de 25 Kg (48 sacos por palete) 
 

Cores 
Bege (disponível em versão branca). 
 

Conservação 
6 meses a partir da data de fabrico, em 
embalagem original fechada e em local seco e  
 
ao abrigo da humidade.  


