
 

 
 
______________________________________________________ 
 

O CPA Primer CK é um primer epóxi condutivo bicomponente. Trata-se de um produto 
desenvolvido para pisos industriais que exijam condutividade. Ele deve ser aplicado sobre 

uma superfície devidamente preparada e posteriormente receber aplicação da CPA Tinta EP 
c/ aditivos condutivos. O CPA Primer CK oferece resistividade entre 50 e 500 k.  

 

Especificações Técnicas: 
 

Base química     Epóxi / Amina 
Aspecto     Viscoso 

Cor      Preto 
Tempo de trabalho    20 a 25 minutos a 25°C 
Entre demãos    12 horas 

Liberação para Tráfego Leve  24 horas após a aplicação da CPA Tinta EP 
Liberação para Tráfego Pesado  48 horas após a aplicação da CPA Tinta EP 

Cura total     7 dias 
 

Aplicação: 
 
Rolo  

Pincel  
 

 
A sua durabilidade depende muito de sua ancoragem ao substrato que será aplicado. É 

essencial que o substrato esteja seco, com umidade inferior a 5%, resistente, limpo e isento 
de contaminações de pinturas antigas, graxas, óleos e impurezas. É importante preparar a 
superfície através de polimento e aplicar um de nossos primers epóxi para selarmos o 

substrato antes de receber o CPA Primer CK.  
 

Misture previamente o Componente A durante 1 minuto, a fim de redistribuir os aditivos 
deste componente. Esvazie o Componente B no recipiente do Componente A e os misture 

por 1 ou 2 minutos. O produto deve ser aplicado através de um rodo de borracha 
inicialmente e, logo após, através de um rolo de lã baixa.  

 

Indicação:          
 
O produto é indicado para indústrias de diversos ramos de atividade, tais como bélica, 
eletroeletrônica, química, automotiva, laboratórios e outras. Normalmente é aplicado em 

áreas de manipulação de materiais perigosos e inflamáveis ou de componentes eletrônicos, 
que podem ser danificados pela atividade estática.  
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Embalagem:              
 
Componente A: Balde de 10 litros 

Componente B: Galão de 3,6 litros 
 

Estocagem: 
 

O CPA Primer CK tem validade é de 6 meses a partir da data de sua fabricação, deve ser 
mantida em local fresco e fechado. A temperatura deve ser mantida entre 16 e 29 C.  

 

Cuidados básicos: 
 

01 – Evitar o contato com a pele – utilize luvas e EPI’s 
02 – Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro 

03 – Usar óculos de segurança 
04 – Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa e corrente 

05 – Após a lavagem dos olhos consultar médico especializado 
06 – Não reaproveitar embalagens 
07 – Não fumar na área de manipulação ou serviço 

08 – Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente 
 

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do 
produto antes de sua aplicação.  
 


