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Primário de fixação pigmentado de base acril-silossânica 

 
Composição: 
FX 526 é um primário de fixação pigmentado para interior /exterior, composto por polímeros 

em dispersão, inertes seleccionados, dióxido de titânio, pigmentos e aditivos específicos para 

melhorara adesão e aplicabilidade. 

 

Características Técnicas: 

Peso específico  1.61 kg/l
 

Diluição Com água: 5% aprox. 

Consumo 
200-250 g/m

2
 (0,12-0,16 l/m

2
) por demão e em 

função do suporte 

Tempo de espera para pintar Cerca de 4 horas a 20ºC e 60% de H.R. 

Rendimento teórico 6 - 8 m
2
/l por demão 

Difusão do vapor de água (EN ISO 7783-2) 45 g/m
2
 em 24 h aprox. 

Factor de resistência à passagem de vapor 

(EN ISO 7783-2) 
 = 1250 aprox. 

Estrato de ar equivalente (EN ISO 7783-2) Sd= .s =0,5 m aprox.  

Permeabilidade à água líquida  

(EN 1962-3) 
W24 = 0.1  0.02 kg/m

2
*h

1/2
 

Granulometrias < 0.2 mm 

Conforme a Directiva 2004/42/CE 

 
 
Utilização: 

FX 526 é utilizado como primário de fixação e enchimento, formulado especificamente para 

revestimentos em dispersão aquosa tal como o RAR 256, RTA 549, RSR 421, RX 561, R336, 

sejam estes sintéticos, minerais ou silossânicos. Graças ao seu poder de cobertura, cria uma 

superfície colorida e homogénea; a presença de um inerte fino na sua formulação, melhora a 

fixação do revestimento seja no sistema Capote seja em suportes já pintados. 

 

 

Preparação do fundo: 

Verificar atentamente se a superfície a revestir não apresenta partes incoerentes, está seca e 

livre de pó e sujidade. Eventuais traços de óleo, gordura, cera, etc devem ser previamente 

removidos, tal como devem ser removidas pinturas que estejam a desfazer-se. Suportes muito 

absorventes devem ser tratados com um primário alcáli-resistente com um elevado poder de 

penetração tal como o nosso FA 249, diluído numa proporção de 1:6 com água. Esperar pelo 

menos 28 dias antes de aplicar o FX 526 sobre rebocos novos. 
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Aplicação: 

O produto é diluído no máximo com 5% de água. Para um óptimo resultado aconselha-se a 

aplicação do produto com um rolo de pelo curto ou pincel. Dada a boa cobertura, por norma 

basta uma demão de FX 526. 

 

Observações: 

  Verificar atentamente as condições de consistência e adesão do suporte. 

 Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote. 

  Aplicar apenas sobre rebocos consistentes e secos, e nunca sobre suportes alcalinos, pois 

alteram o tempo de secagem, a resistência ao gelo, á chuva e a cor do produto. 

  Não aplicar sobre fachadas expostas directamente ao sol e à chuva. 

  Evitar a aplicação a temperaturas inferiores a +5 ºC ou superiores a +30 ºC e com humidade 

relativa superior a 75%. 

  Evitar a aplicação sobre uma mesma fachada em períodos diferentes. 

  Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos frios em que existe a possibilidade de 

destaque do suporte e de empolamentos da pintura devido à acumulação de água no interior. 

  Não aplicar na presença de humidade de ascensão capilar. 

  As fachadas externas tratadas com FX 526, durante a aplicação e nos dias seguintes devem 

ser protegidas da chuva, ou qualquer outro tipo de precipitação e de humidade relativa 

atmosférica elevada pelo menos por 48 horas, pois poder-se-ão verificar alterações de cor, 

manchas, empolamentos etc. 

 

FX 526 deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais, à 

excepção da água para a diluição. 

 

Fornecimento: 

FX 526 é fornecido em latas de 14 litros em branco e nos tons claros do catálogo de cores. 

FX 526 faz parte do sistema tintométrico da Fassa Bortolo. 

 

Conservação: 

Proteger do gelo. 

Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, tem uma duração 

de 12 meses. 

 

Qualidade: 

FX 526 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas 

utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas. 

 

 

 

 

 
Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente 

modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação 

prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas 

sem nenhum prévio aviso.  


