
         
 

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-S 

 

 

Grund acrilic pe bază de solvent 
 

 

ProprietăŃi 
 
Grund acrilic pe bază de solvent. Prezintă aderenŃă 
puternică şi putere de pătrundere ridicată. Pătrunde 
şi se fixează în porii suportului, pe care îl 
impermeabilizează, dar în paralel îi permite 
respiraŃia. De asemenea, stabilizează suprafeŃele 
friabile, precum tencuielile şubrede, etc. Se usucă 
şi se revopseşte foarte repede şi nu îngălbeneşte 
culorile finale. 
 

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

Caracteristici tehnice 
 
Culoare:  transparent 

Densitate: 0,85 kg/lit 

Timp de uscare:         1 oră la atingere 

Timp pentru 
aplicarea stratului următor:   2 ore 
 
CurăŃarea uneltelor: 

CurăŃaŃi uneltele, imediat după utilizare, cu SM-18 
de la ISOMAT. 

 
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-S se aplică într-un strat, ca atare 
sau diluat cu până la 100% SM-18 de la ISOMAT 
sau cu white spirit, în funcŃie de absorbanŃa 
suportului. SuprafeŃele adiacente, precum ferestre 
şi materiale afectate de solvenŃi, precum 
polistirenul, masticurile de rosturi etc, vor fi 
protejate pe timplu aplicării acestui produs. 
 

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 şi 15 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 tip D, este de 
750g/l (2010) pentru produsele gata preparate. 
Produsul PRIMER ACRYL-S gata preparat are 
conŃinutul maxim de COV <750 g/l. 
 

 

 

 

 

 

 
 


