
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

PL-PRIMER 

 

 

 Grund pentru tencuieli - Bariera pentru deshidratare 
 
 

ProprietăŃi 
 
PL-PRIMER este un grund concentrat, lichid, 
pentru tencuieli, care se foloseste diluat cu apa pe 
suprafetele ce urmeaza sa fie tencuite. Constituie o 
bariera pentru deshidratare, eliminand pericolul 
scaderii rezistentei tencuielii din cauza pierderii de 
apa. PL-PRIMER nu formeaza o pelicula, prin 
urmare, nu afecteaza aderenta suportului sau 
aerisirea structurii. 
 

Domenii de aplicare 

 
PL-PRIMER se aplica pe suportul absorbant ce 
urmeaza sa fie tencuit, cum ar fi pe ziduri din 
caramizi, beton poros, etc. protejand astfel 
tencuiala de pericolul absorbirii apei din ea de 
catre suportul poros. In special pentru tencuielile 
colorate MARMOCRET, aplicarea unui strat de 
PL-PRIMER este necesara pentru a obtine o 
culoare uniforma pe intreaga suprafata. In acest 
caz, PL-PRIMER se aplica pe suportul ultimului 
strat de tencuiala clasica. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoare:      rosu 

pH:             11,5 

Densitate:    1,03 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 
PL-PRIMER se dilueaza cu apa in proportie de 1 : 
3 pana la 1 : 4 din volum, in functie de capacitatea 
de absorbtie a suportului. Se aplica cu pensula sau 
prin pulverizare pe suprafata curata. Grundul va fi 
uscat inaintea aplicarii tencuielii, operatiune care 
va urma cel putin dupa o zi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumul 
 
40-100 g/m², in functie de gradul de absorbtie al 
suportului. 
 

Ambalaj 
 
PL-PRIMER este disponibil in bidoane de plastic 
de 5 kg si 20 kg. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 

12 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi 
de îngheŃ. 
 

ObservaŃii 
 

• Uneltele folosite pentru pensulare sau pentru 
pulverizare vor fi imediat bine curatate cu apa. 

• PL-PRIMER este coroziv pentru sticla si 
metal. 

• PL-PRIMER va fi agitat inainte de folosire. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 
30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat PL-PRIMER are un 
conŃinut maxim <30 g/l COV. 
 

 
 

 

 

 
 


