
         
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile 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 condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

Isomat
®

 AK-PRIMER 

 

 

Grund pentru adezivii de plăci 
 
 

Proprietăţi 

 
Grund, monocomponent, pe bază de răşini 
acrilice. Este utilizat pentru pregătirea suporturilor 
netede absorbante şi neabsorbante, înaintea 
aplicării adezivilor pe bază de ciment pentru 
montarea plăcilor ceramice, a pietrei naturale şi 
artificiale etc. 
 

Domenii de aplicare 

 
Isomat® AK-PRIMER poate fi utilizat ca grund pe 
suporturi diverse, precum acoperiri vechi cu plăci 
ceramice, marmură, piatră naturală, pardoseli 
industriale netede pe bază de ciment, pardoseli 
din lemn şi metalice, pardoseli din PVC etc. 
 

Caracteristici tehnice 

 
Formă:                  dispersie apoasă cu răşini 

Culoare:      mov deschis 

Densitate:          1,00 kg/lit 

pH:  9 

Suportă acoperire: după 1 h la +20οC 

 

Mod de utilizare 

 
1. Suportul 

Suprafaţa care urmează să fie grunduită va trebui 
să fie uscată şi total lipsită de praf, grăsimi, 
murdărie etc. 
 

2. Aplicarea 

Isomat® AK-PRIMER se toarnă direct din recipient 
pe suport şi se întinde cu trafaletul sau cu pensula, 
într-un strat. În cazul în care după primul strat 
suprafaţa nu s-a acoperit complet cu materialul, se 
aplică un al doilea strat, după uscarea primului. 
Aplicarea adezivului poate fi efectuată la o oră 
după la grunduire şi atâta timp cât Isomat® AK-
PRIMER este încă lipicios.  

Consum 

 

100-200 g/m2, în funcţie de absorbanţa suportului. 
 

Ambalaj 

 
Recipiente de 1 kg şi 5 kg. 
  

Timp de viaţă - Depozitare 

 
12 luni de la data fabricaţiei, în spaţii uscate şi 
protejate de îngheţ. 
 

Observaţii 

 

• Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie 
între +5°C şi +35 °C. 

•  În cazul în care înaintea acoperirii stratului de  
Isomat® AK-PRIMER trece un timp mai mare de 12 
ore la temperatura de +20οC, atunci suprafaţa va 
trebui grunduită din nou înaintea aplicării 
adezivului.  
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabel Α), conţinutul 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 Isomat® AK-PRIMER are 
un conţinut maxim <30 g/l COV. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


