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D839 Prima Primer 2 Componentes 
 

Descrição do Produto 

Prima é um primer cinzento 2K adaptado a uma vasta gama de reparações habituais numa oficina. É versátil, de 
secagem rápida e fácil de aplicar e lixar. Proporciona resistência à corrosão e uma espessura de película excelente. 
Oferece um nivelamento das superfícies e uma retenção do brilho adequado numa grande variedade de substratos.  

Prima pode ser aplicado como primer protetor, primer de enchimento ou primer úmido sobre úmido, respeitando os 
ajustes da diluição. Prima pode secar ao ar, em cabines ou com IV. 

Prima pode ser aplicado diretamente na pintura original em bom estado, aço nu, massa de poliéster e primers 
promotores de aderência. Pode ser repintado diretamente com acabamentos 2K como Deltron BC, DG ou Envirobase. 

 

Embalagens 
          Produto            Embalagem          Conteúdo 

D839.01 3 litros 3 litros 

D839.11 1 litro 1 litro 

D839.20 20 litros 20 litros 
 

Produtos Relacionados 

D803 – Endurecedor MS Rápido 
D841 – Endurecedor MS Médio 
D807 – Diluente rápido Médio 
 

Superfícies Compatíveis 

D814 – Flexibilizador (Conferi flexibilidade a camada do 
produtos) 
 

 

Processos 
 Primer de Enchimento Primer Surfacer 

             

Proporção de Mistura em volume: 

D839 Prima Primer 2 Componentes               5                              
D803/841 Endurecedor MS Rápido/Médio     1 

 

D839 Prima Primer 2 Componentes               5                               
D803/841 Endurecedor MS Rápido/Médio     1 
D807 Diluente rápido Médio                            1 

                  

Viscosidade de Aplicação 20ºC a 25ºC: 

Viscosidade de aplicação 
 30 - 50 Segundos  
 
 

 

Viscosidade de aplicação 
 30 - 50 segundos. 

 

.Vida Útil 20ºC a 25ºC 

45 a 60 minutos 

 

15 a 30 minutos 
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Pistola: 

Bico da Pistola 
 1.6 - 1.8 mm 
 1.8 - 2.0 mm 
 Pressão de aplicação 
 50 - 60 lb/pol² 

 

Bico da Pistola 
 1.6 - 1.8 mm 
 1.8 - 2.0 mm 
 Pressão de aplicação 
 50 - 60 lb/pol² 

             

Número de Passadas 

2 a 3 passadas 
 

 

2 a 3 passadas 

             

Flash Of 

Intervalo entre passadas:          5 – 10 minutos 
Intervalo antes do painel IR       5 – 10 minutos 
Intervalo antes da estufa 60°C  5 – 10 minutos 

 

Intervalo entre passadas:          5 – 10 minutos 
Intervalo antes do painel IR       5 – 10 minutos 
Intervalo antes da estufa 60°C  5 – 10 minutos 

          
            

 
 
 

 

 

Secagem: 

Ao ar 25ºC:  
Livre de pó:               10 minutos 
Ao toque:                   1 hora 
Lixamento:                 2 – 3 horas 
Abaixo de 100 µm:    1 – 2 horas 
Acima de 100 µm:     3 horas 
 
Estufa 60ºC 
30 minutos 
 
 
IR (Infravermelho): 
20 minutos 

 

Ao ar 25ºC:  
Livre de pó:               10 minutos 
Ao toque:                   1 hora 
Lixamento:                 1 – 2 horas 
Abaixo de 100 µm:     2 horas 
 
 
Estufa 60ºC 
30 minutos 
 
 
IR (Infravermelho): 
20 minutos 
 
 
 

Notas Gerais do Processo 
 
SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO 
Em todos os casos deve-se desengraxar a superfície a ser pintada com o desengraxante PPG apropriado (veja o guia de seleção 
abaixo). Assegure-se que o substrato esteja completamente limpo e seco antes e após o trabalho de preparação. 
 
Superfícies com pintura original ou Primer 
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Deverão ser lixados com lixa 280 a seco ou 360 a úmido. Superfícies de aço expostas devem ser  pré-pintadas com um primer de 
proteção anti-corrosiva. 
 
Chapa nua de aço 
Deve ser completamente livre de ferrugem antes da aplicação do fundo. DX310 deverá ser utilizado como desengraxante. Prima 
poderá ser aplicado diretamente, porém recomenda-se utilizar Universel D831 wash primer ou DP40 Primer Epóxi D834 afim de se 
obter maior aderência e resistência a corrosão. 
 
Resultados e Limitações 
Considerando-se que os componentes de Prima são sensíveis à umidade, todos os equipamentos devem estar perfeitamente 
secos. Deve-se utilizar o diluente Extra lento D869 se a úmida estiver entre 70 a 80 %. Não se aconselha utilizar Prima quando a 
umidade relativa passar de 80%. 
As latas de catalisador que forem utilizadas e permanecerem com produto devem ser cuidadosamente fechadas. 
Depois do uso, o revólver de aplicação deve ser limpo com solvente adequado. 
A utilização de pistolas de pintura do tipo HVLP pode proporcionar um incremento na eficiência de transferência de cerca de 10%, 
dependendo do aplicador e do modelo do equipamento utilizado. 
Prima não foi formulado para ser usado como fundo de correção de defeitos de chapa (tipo massa plástica). Porém se Prima for 
usado para tal fim, o painel deve ser cuidadosamente lixado, de fora para dentro, deve-se então aplicar Prima Catalisado, mas sem 
diluição, obedecendo os intervalos entre passadas. Em seguida aplicar outra demão de Prima diluído, 5:1:1 certificando-se de que 
a ultima demão de Prima ainda esteja úmida. Esta passada adicional deverá ser aplicada além das bordas da aplicação para 
enchimento, porém dentro da área lixada, para fundir com o overspray das bordas.  

 

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, não 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 
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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 

 


