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1. PRODUTO 

 

Primer Nivela Fácil 

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Primer Nivela Fácil é uma resina base acrílica dispersa em 

água que promove aderência em substratos de alta e baixa 

absorção. Atua como ponte de aderência do Autonivelante Nivela Fácil Ceramfix promovendo 

excelente aderência em substratos pouco absorventes e muito absorventes. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Bases de aplicação, pisos e paredes: 

• Concreto; 

• Contrapisos; 

• Cerâmicos; 

• Porcelanato; 

• Pedras naturais. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Bases de madeira ou metal; 

• Bases pintadas; 

• Revestimentos orgânicos; 

• Uso como impermeabilizante; 

• Como endurecedor de superfície. 
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5. MODO DE USAR 

 

5.1. PREPARE A BASE 

• A base deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou resíduos soltos, para que não 

comprometa a aderência do produto; 

• Caso a base esteja com excesso de resíduos, realizar a aspiração de todo o pó; 

• Cerâmicas ou porcelanatos devem estar totalmente limpos, livre de ceras, produtos 

de polimento ou qualquer resíduo que possa impedir sua aderência; 

• Conforme o tipo de base, faça diluição conforme segue abaixo: 

o Pisos Cerâmicos e Porcelanatos – Sem diluição; 

o Contrapisos ou Concretos – Diluir 1:1 (Uma parte do Primer Ceramfix para 1 parte 

de água limpa) 

 

5.2. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 Agite bem o Primer Ceramfix antes de usar; 

 Faça diluição com água limpa conforme o tipo de base; 

 Aplique o produto com broxa, trincha ou rolo de pintura de lã de carneiro assegurando 

a total impregnação da superfície; 

 Aplique demãos conforme o tipo de base: 

o Pisos Cerâmicos e Porcelanatos – Uma demão; 

o Contrapisos ou Concretos – 2 demãos (diluição 1:1) 

 A segunda demão só deverá ser aplicada após secagem completa da primeira demão 

que ocorrerá em aproximadamente 30 minutos à 2 horas dependendo das condições 

climáticas da obra; 

 Após a secagem do primer, aplicar o revestimento. Considera-se secagem quando o 

primer perder a pegajosidade e não desprendimento do líquido. 

 

6. IMPORTANTE 

 

• Mantenha sempre a embalagem fechada após o uso e não reutilize a embalagem; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica. 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

• Branco leitoso.  

7.2. COMPOSIÇÃO 

 Resinas acrílicas, espessantes, antiespumantes e água. 

7.3. ASPECTO FÍSICO 

 Líquido. 

7.4. DENSIDADE  

  1,02 g/cm3 

7.5. EMBALAGEM 

 Galão de 5,0 L  

7.6. ESTOCAGEM 

 Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento máximo de 

1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. 

7.7. VALIDADE 

• 24 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

7.8. CONSUMO 

• Uso puro (cerâmicas): 1 Litro aproximadamente 10m2/demão; 

• Uso diluído 1:1 (bases rugosas ou porosas): 1 Litro aproximadamente 

15m2/demão. 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 


