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QuickPrime Plus 
 

 1. Descrição 
 
O produto QuickPrime Plus  é projetado para limpar e prepara a membrana de EPDM  
e/ou substrato para aplicação de QuickSeam e Splice Tape. Este produto deve ser 
aplicado com o uso do QuickScrubber ou QuickScrubber Plus. 

 

 
2. Preparação 
 
As superfícies onde o QuickPrime Plus for aplicado devem estar limpas, lisas, secas, livres de pontas afiadas e 
de materiais estranhos além de óleos, graxas, derivados de petróleo e gorduras. Uma pré-lavagem com Splice 
Wash é necessária. Se exposto baixas temperaturas por muito tempo, devolva o recipiente ao local de 
armazenagem até restabelecer a temperatura de uso. Derrame a porção necessária dentro de um balde para 
uma fácil aplicação. 
 
3. Aplicação 
 
Aplique o QuickPrime Plus á membrana de EPDM, e/ou ao substrato em questão utilizando QuickScrubber ou 
QuickScrubber Plus, golpeando com força e fazendo pressão ao longo da área. Continue com esse 
procedimento até a superfície ficar cinza escuro (uniforme). Emendas de fábrica necessitam de uma aplicação 
com movimentos paralelos e perpendiculares em seu comprimento. Quando usar QuickScrubber Plus, 
certifique-se de aplicar pressão suficiente durante seu uso para que os planificadores criem a maior área de 
contado entre a membrana e o substrato. Permita a área preparada secar completamente seguindo o 
procedimento do teste de toque, (touch-push), (normalmente menos que 10 minutos), antes de aplicar os 
produtos QuickSeam. 
 
4. Rendimento 

 
Os consumos a seguir foram calculados para um galão 
Emenda padrão com 76mm (3”) Splice Tape: 60 metros lineares/ galão – 2 lados 
Emenda B.I.S. com 152mm (6”) Splice Tape: 45 metros lineares/ galão – 2 lados 
QuickSeam R.M.A. Strip: 55 metros lineares/ galão – 1 lado 
QuickSeam RPF Strip: 60 metros lineares/ galão – 1 lado 
QuickSeam AS Flashing: 35 metros lineares/ galão – 1 lado 
QuickSeam FormFlash 300 mm (12”): 45 metros lineares/ galão – 1 lado 
QuickSeam Flashing 127 mm (5”): 100 metros lineares/ galão – 1 lado 
QuickSeam Batten Cover: 90 metros lineares/ galão – 1 lado 
 
5. Características 
 

• Base 
• Cor 
• Solventes 
• Sólidos  
• Viscosidade 
• Gravidade Específica 
• Ponto de Ignição 

Polímero sintético de borracha. 

 

Cinza Translúcido. 

 

Heptano e tolueno. 

 

16 – 18 (%). 
Muito pequena, escorrimento livre. 

 

0,793 (água = 1). 

 

-17,8°C. 
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6. Embalagens/ Armazenamento/ Vida útil 
 
Embalagem: 3,8L (1 galão) 4 baldes por caixa e baldes de 11,4L (3galões). 
Armazenamento: Armazene na embalagem original não violada entre temperaturas de 15°C até 25°C. 
Mantenha esse produto protegido contra raios solares até o seu uso. 
Vida Útil: Se mantido nas condições mencionadas acima pode se esperar durabilidade de 12 meses. Essas 
informações são apenas recomendações e não garantias de durabilidade. A vida útil desse produto pode variar 
de acordo com as condições de armazenamento e de seu manuseio. Qualidade e aplicabilidade devem sempre 
ser checadas antes do uso. Quando misturado, o adesivo deve ter uma aparência homogenia e lisa sem 
evidencias de separação. 
 
7. Precauções 
 
Inflamável. Armazene longe de fontes de ignição. Não fume quando usá-lo. Somente para o uso de 
profissionais. Use apenas em áreas bem ventiladas. Evite o contato com os olhos e a pele. Consulte as Fichas 
de Segurança. Mantenha fora do alcance de crianças. 


