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1. DESCRIEREA PRODUSULUI 

Amorsa speciala pentru sapa autonivelanta este un produs monocomponent pe bază de dispersii apoase acrilice şi aditivi. Produsul se caracterizeaza 
prin : aderenţă foarte bună la suport, uscare rapidă, bună putere de pătrundere, uşor de aplicat.   Datorită dimensiunii fine a particulei penetrează foarte 
bine suprafeţele minerale  
 

2. DOMENIUL DE UTILIZARE 

Produsul se utilizeaza pentru condiţionarea suprafeţelor pe baze minerale, pentru reglarea absorbţiei şi în scopul îmbunătăţirii aderenţei (exemplu 
pardoseli de beton înainte de aplicarea stratului de finisaj: şape autonivelante).  
 

3. INFORMATII TEHNICE 

PARAMETRII DE CALITATE U.M.      VALORI  PRESCRISE 

Aspect  Lichid omogen tixotrop 

Timpul de uscare, tip D, la 23
o
C,max. minute 30 

Densitate la 23
o
C , min. g/cm

3 
1,00 

Conţinut în substanţe nevolatile, 2h, 105 C  ,min.                                                     % 10,00 

Putere de acoperire  nr.straturi I 

Consum specific g/m
2
 /strat 100-200 

In functie de porozitatea suportului 

Aderenta la suport, min.  N/mm
2 

0,5 

Clasa de reacţie la foc  A1(C0 ) 

Termen de garantie luni 12  

Ambalare  5L sau cf. cererii 

 
Calitatea produsului fabricat este verificată conform ST 7/2009 în laboratorul producătorului SC CESAL SA. 
Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat conform EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2008. 

 

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE 

4.1. Pregătirea produsului 
Inainte de a deschide ambalajul, acesta se şterge de praf, impurităţi pentru a evita contaminarea conţinutului.  
Se omogenizează produsul. 
4.2. Pregătirea suportului şi aplicarea 
Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai după pregătirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapă are o influenta 
hotărâtoare  asupra calităţii acoperirii şi durabilităţii ei. 
Amorsa se aplică nediluată  Pe suprafeţe cu absorbţie normală se aplică uniform cu o bidinea, pensulă sau trafalet într-un singur strat, iar pentru 
suprafeţele foarte absorbante se vor aplica două straturi, umed pe umed, având grijă ca după uscare să nu se formeze pelicula (strat lucios). Pentru 
stabilirea consumului real, se recomanda efectuarea unor probe direct in santier, pe suportul ce urmeaza a se finisa. Caracteristicile garantate se 
bazează pe experienţa practică şi pe testele efectuate.  
Conditii de aplicare: Temperatura mediului :12-30°C;  Umiditate relativa mediu: max. 75 % ; Temperatura suportului: 12-30°C ; Temperatura produs: 15-
30°C 
                                                           
 
5. DEPOZITARE, TRANSPORT 
Se recomandă depozitarea în spaţii uscate, aerisite, ferite de radiaţii solare şi intemperii, la temperaturi de 5 - 35ºC. Nu este inflamabil. A se feri de 
îngheţ. 
Transportul se va face cu mijloace de transport auto acoperite. 
6. MASURI SPECIALE  
Ana Amorsă Specială pentru sapa autonivelanta este un produs nepoluant; nu conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea 
oamenilor şi mediul înconjurator în timpul exploatării.  
Securitatea muncii: Nu se va înghiţi! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va 
consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fişa cu date de securitate”. 
Precauţii 
S 2-A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S 7/47 -A se păstra ambalajul bine închis la o temperatura cuprinsă între 5-25 C 
S 24/25 -A se evita contactul cu pielea şi cu ochii  
 


