
 
SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA 

 

 

ULTRAGRIP SMOOTH 
 
ULTRAGRIP SMOOTH é um primer promotor de aderência à base de resina 

poluretano disperso em água, de baixíssima emissão de compostos orgânicos 

voláteis. Preparada superfícies conferindo uma absorção uniforme, ótima aderência, 

aumentando o rendimento dos produtos de acabamento. 

Primer de fácil aplicação, ótimo rendimento, pronto para uso, otimiza a aplicação de 

massa corrida, tintas e demais acabamentos. Indicado para aplicação sobre 

superfícies cimentícias e cerâmicas melhorando a aderência e o rendimento de tintas, 

massa corrida, massa acrílica e demais acabamentos. 

 

 

 

 

Composição: Poliuretano disperso em água e aditivos. 

Cor: Incolor 

Tempo de cura: Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA). 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: Balde de 3,6L e 18L. 

Aplicação: Rolo, trincha ou pistola airless. 

Rendimento: De 8 à 10m² por litro. 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. 

Aparência: Líquida 

Acabamento: Brilhante. 

Armazenamento: Deve ser armazenado ao abrigo da luz e calor temperaturas entre 5ºC a 30ºC 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11) 
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a 

aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme. 

 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
O ULTRAGRIP SMOOTH pode ser aplicado sobre a superfície com rolo, pincel ou por spray. Aplicar uma única demão, após a secagem total aplicar o 

acabamento escolhido. 

 

 

 

 

 
 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso 

haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas 
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