
TARKOPRIMER® 

01. UTILIZAÇÃO

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não 
absorventes em ambientes internos:
• Contrapiso de cimento ou laje de concreto; 
• Piso cerâmico ou porcelanato; 
• Piso de granito ou ardósia de alta resistência;
• Contrapiso com aplicação prévia de Tarkoblock®. 
OBS: após a aplicação do Tarkoprimer®, deve-se utilizar a Tarkomassa® indicada para a necessidade do local.
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02. PREPARAÇÃO

A base deve estar limpa, curada, seca, firme, sem vestígios de umidade ou impermeabilizada, se necessário.

03. APLICAÇÃO

Aplique o Tarkoprimer® em uma camada contínua com pincel ou rolo e deixe secar. O filme formado é translúcido. 
Caso o contrapiso ainda esteja absorvente, aplicar uma segunda demão.
Caso tenho aplicado o Tarkoblock® no contrapiso, aguarde pelo menos 12h e no máximo 24h para aplicar o Tarkoprimer®. Para a 
aplicação posterior da Tarkomassa®, aguarde a secagem total do produto, que pode variar de 2h a 5h dependendo da temperatura 
e da umidade do ambiente. Não aplique a Tarkomassa® se o Tarkoprimer® ainda não estiver completamente seco ou se o tempo 
de aplicação tiver excedido 24h, pois a performance do produto será comprometida.

04. VANTAGENS

Além da função de ponte de aderência, o Tarkoprimer®:
• Melhora a produtividade;
• Melhora o rendimento da Tarkomassa®.

05. CONSUMO

• bases absorventes (diluir 1:1 com água) = 0,100 a 0,150kg/m²/demão.
Aplicar sempre em duas demãos.
•bases não absorventes (não diluir) = 0,200kg/m²/demão

Não utilize o produto em temperaturas abaixo de 5 °C ou acima de 35 °C.

O produto em seu estado líquido pode ser limpo com água.

12 meses na embalagem original armazenado em ambiente seco e arejado, a partir da data de fabricação na embalagem.

06. CONDIÇÕES DO AMBIENTE

07. LIMPEZA

08. VALIDADE



09. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem 
seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

10. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

O Tarkoprimer® é fornecido em galão de 10 litros. Armazenar em local seco e arejado, sobre pallets elevados do solo, 
empilhamento máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada. 

IMPORTANTE: O rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/ substrato 
onde será aplicado e de fatores externos ao controle da Tarkett 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, usuário e outros. 
Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.
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