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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

D831 Universel Wash Primer  

Descrição do Produto 

Universel é um Primer anticorrosivo de 2 componentes livre de cromatos na cor bege. 

Foi desenvolvido para ter uma aderência quando utilizado em painéis novos e promover a aderência em todas as 
superfícies. 

Universel pode ser utilizado em sistema úmido sobre úmido e pode ser repintado com os primers 2K da PPG.  

Esse produto deve ser misturado com seu diluente reativo D832. 

 

Composição Básica 

Resinas vinílica e epóxi, pigmentos ativos e inertes (cargas), aditivos, solventes aromáticos e alifáticos 

Embalagens 
          Produto            Embalagem          Conteúdo 

D831.11 1 litro 1 litro 
 

Produtos Relacionados 

D832 – Universel Diluente Reativo 
 
 

Processos 
  

             

Proporção de Mistura em volume: 

D831 Universel Wash Primer                                         1 
D832Universel Diluente Reativo                                     1 

 Viscosidade de aplicação a 25ºC: 
Viscosidade de aplicação 
 16 – 18 segundos. 
 

 Vida Útil à 25ºC: 

 20 -24 horas. 
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 Bico da Pistola: 
 1.3 - 1.5 mm 
 

 Pressão de aplicação: 
  40-50 lb/pol² 

 Número de passadas: 

1 a 2 passadas.  

 

Flash Off  25ºC 

Entre camadas: 5 a 7 minutos. 
Estufa: 5 a 7 minutos 

 

       

Tempo de Secagem: 

Secagem à  25ºC: 
Livre de pó:  5 a 7 minutos  
Para lixar: 30 – 45 minutos 
 

Secagem Estufa 60ºC: 
15 – 20 minutos (tempo uma vez que o substrato tenha alcançado a temperatura de 60ºC). 

              

             

Lixamento: 

Lixa a seco com P600 (se necessario). 

 

 

 

Notas Gerais do Processo 
 

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO 
Pode-se aplicar Universel sobre uma grande variedade de substratos como, chapas de aço sem tratamento, alumínio, 
galvanizadas ou zincadas, que devem ser ligeiramente lixadas e desengorduradas com o desengraxante adequado (observe 
o guia a seguir).       
Os acabamentos originais ou qualquer outra superfície que tenha sido pintada anteriormente devem ser lixadas com lixa 500 a 
úmido, ou a seco com lixa 360, antes de serem limpos com o produto adequado. É muito importante lixar completamente tanto 
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as superfícies de ligas de alumínio como o alumínio anodizado. 
Deve-se tomar alguns cuidados ao se aplicar Universel sobre acabamentos sintéticos antigos, secados ao ar a fim de prevenir 
remoção. Uma primeira camada pulverizada deverá ser aplicada. 
 
Rendimento e Limitações 
O rendimento de Universel apresenta redução progressiva 24 horas após a mistura. 
O uso de um equipamento de pulverização HVLP pode melhorar o rendimento em aproximadamente 10%, segundo a marca e 
o modelo do equipamento utilizado. 

 

PRAZO DE ARMAZENAGEM 
36 meses 
A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, 
danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35ºC. 
 

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 
Número ONU: 1263 
Número de risco: 33 
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. 
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto 
Químico deste material. 
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre 
nossos produtos e usos, nao podendo ser considerados como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas 
aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do apromoramento 
e evolução contínua do conhecimento técnico. 
As informações são válidas, únicas e exclusivamente para as aplicações descritivas nesta Ficha Técnica. Para aplicações 
diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Departamento Técnico. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
Customer Refinish – 0800 055 40 50 
                                  customer_tec@ppg.com 
 
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda 
Rodovia Anhanuera, KM 106 
Jardim São Judas Tadeu – Sumaré – SP  
CEP: 13180-480 

 


