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MC-Manta Primer 
Emulsão asfáltica para imprimação e proteção 
 

Descrição 

Pintura de imprimação e proteção à base de emulsão asfáltica composta por asfaltos modificados dispersos em água, 
desenvolvido para proporcionar rápida secagem o MC-Manta Primer é compatível com diversos substratos, tais como 
superfícies de concreto, argamassa, metal ou madeira.  

Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos, com duas demãos forma uma película impermeável para proteção de 
superfícies em contato com solo e com uma única demão, proporciona excelente base para aderência de mantas e fitas 
asfálticas. Isento de solventes o produto atende os padrões para obras com certificação ambiental por ter baixo índice de 
voláteis – VOC. 

Áreas de Aplicação 

MC-Manta Primer é indicado para: 

• Primer para colagem de mantas asfálticas;  

• Primer para colagem de fitas asfálticas; 

• Pintura de proteção em fibrocimento, 
rebocos, argamassas, madeira e outros; 

• Pintura impermeável de proteção asfáltica em baldrames, 
alicerces, sapatas, fundações, muros de contenção e 
paredes de base para revestimentos de fachadas ventiladas. 

Vantagens 

• Alto poder de cobertura; 

• Rápida secagem; 

• Excelente aderência mesmo em superfícies verticais; 

• Ótima aderência; 

• Isento de solventes; 

• Compatível com diversos tipos de substratos; 

• Atende à ABNT NBR 9686: Solução e Emulsão Asfálticas 
Empregadas Como Material de Imprimação na 
Impermeabilização. 

Dados Técnicos 

Característica Valor Requisitos Observações 

Consumo 

− Substratos não porosos 

− Substratos porosos 

 

0,2 l/m² 

0,4 l/m² 

 

- 

 

Metais, PVC, madeira. 

Argamassa, concreto, blocos 

Secagem ao toque (minutos) 15 < 120  

Viscosidade copo ford, no. 4 (segundos) 15 < 80 NBR 5849 

Dados do Produto 

Tipo de produto Emulsão aquosa 

Estado Liquido 

Cor Marrom escuro 

Armazenagem Armazenar o produto, em local coberto, fresco, seco, ventilado, 
sem exposição ao sol e longe de fontes de umidade e calor, 
exposto até temperatura máxima de 40º.C. 

Validade 24 meses a partir da data de fabricação, armazenado 
corretamente 

Embalagens Baldes com 18 litros 

* Todos os dados técnicos se referem ensaios em condições laboratoriais, podendo apresentar pequenas variações entre os lotes produzidos.  
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Método de Aplicação 

Preparo 
O substrato que receberá o produto deve estar limpo, seco 
e regularizado de acordo o tipo de utilização.  
 
A superfície deve estar seca e com temperatura entre 10° C 
e 50° C. 
 
Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação com 
uso de uma haste, dispersando quaisquer deposições no 
fundo da embalagem. 
 
 
Aplicação 
Sobre o substrato preparado, aplicar o produto puro, sem 
diluições, utilizando pincel ou rolo de pintura de lã de cerdas 
curtas. 
 
Como primer, aplicar o produto em uma única demão e 
aguardar secagem por cerca de 4 horas, antes de iniciar 
com a aplicação da manta ou fita asfáltica. 

 
Para pintura de proteção não exposta à intempéries, aplicar 
duas demãos, aguardando a secagem de 2 a 4 horas entre 
elas.  
 
Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato 
molhado.  
 
Após a aplicação as ferramentas e equipamentos devem ser 
limpos com uso de solvente orgânico. 
 
 
Segurança 
Utilizar vestimentas e EPIs adequados para produtos líquidos, 
como luvas, botas, avental e óculos de segurança. 
 
Manter o ambiente ventilado quando da aplicação do produto, 
em ambientes fechados é obrigatório o uso da ventilação 
forçada e máscara semifacial com filtro adequado para 
vapores orgânicos. 
 
Verifique sempre as informações sobre segurança existentes 
nos rótulos das embalagens. Para mais informações de 
manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, 
podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas 
aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. 
A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na 
presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se 
o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer 
responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.  
Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-
Bauchemie publicadas no site https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada. 
 
Edição 07/2022. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser disponibilizada em substituição a esta. 
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