
         
 

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 

PRIMER ACRYL 

 

 

Grund acrilic cu silicon, micronizat, pe bază de apă 
 

 

ProprietăŃi 
 
Grund acrilic cu silicon, micronizat, pe bază se 
apă. Prezintă aderenŃă puternică, putere de 
pătrundere ridicată şi rezistenŃă la suporturile 
alcaline. Pătrunde şi se ancorează în porii 
suportului, pe care îl impermeabilizează, iar în 
paralel permite respiraŃia acestuia. Conferă 
protecŃie împotriva umezelii ascendente şi 
împiedică formarea sărurilor. De asemenea, 
stabilizează suprafeŃele friabile, precum tencuielile 
şubrede etc. Nu are miros şi este prietenos cu 
mediul şi cu utilizatorul. Are o culoare uşor 
gălbuie pentru a se distinge uşor pe suprafeŃele 
complet grunduite. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este recomandat pentru utilizare pe suprafeŃe 
poroase, noi sau vechi, în spaŃii exterioare, care 
urmează a fi acoperite cu vopsele acrilice, 
siliconice, impermeabilizante, elastomerice, 
plastice sau şi cu tencuieli siliconice şi acrilice. 
  

Caracteristici tehnice 
 
Formă:                   emulsie 

Culoare:       uşor gălbuie 

Densitate:           1,00 kg/lit 

pH:                              9-10 

Timp de uscare: 1 oră la atingere 

Timp pentru 
aplicarea stratului următor : 4 ore 
 
CurăŃarea uneltelor: 
ÎndepărtaŃi cât mai mult material de pe unelte 
înainte de a le curăŃa. CurăŃaŃi uneltele, imediat 
după utilizare, cu apă şi detergent. 

 
 
 
 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de grăsimi, 
materiale friabile, praf etc.  
Eventualele imperfecŃiuni trebuie remediate. 
 
2. Aplicarea 
PRIMER ACRYL se aplică într-un strat, diluat cu 
până la 50% apă curată. În cazul suprafeŃelor foarte 
absorbante nu este nevoie de diluare. Se aplică cu 
trafaletul, cu pensula sau cu pistolul de vopsit. 
 

Consum 

 
Circa 10-15 m2/lit per strat, în funcŃie de 
absorbanŃa suprafeŃei şi de gradul de diluare a 
materialului. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 1, 5, 10 şi 20 litri. 
  

 Depozitare 

 
12 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalajul 
iniŃial, sigilat, la temperaturi de +5οC până la 35οC, 
protejat de radiaŃia solară directă şi de îngheŃ. 
 

ObservaŃie 
 
Temperatura pe timpul aplicării şi uscării 
grundului trebuie să fie între +10οC şi +35oC. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabelul Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produse h, tip Υ este de 
30g/l (2010) pentru produsele gata preparate. 
Produsul PRIMER ACRYL gata preparat are 
conŃinutul maxim de COV <30 g/l. 
 

 

 

 


