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• creste aderența la suprafețe netede, stâlpi, plafoane 
• reduce si egalizeaza capacitatea de absorbtie a 

suportului 
• rezistentă ridicată la mediu foarte alcalin  
• aplicare usoară 
• uscare rapidă 
• produs ecologic 
• produs pentru uz profesional   

 
1. Descrierea produsului 

Produsul este preparat pe bază de dispersii de raşini 
sintetice, aditivi speciali şi adaosuri minerale, respectiv nisip cuartos, pentru creşterea 
rugozităţii suprafeţei suport. Produsul se fabrică alb sau colorat pentru a se face diferenţierea 
suprafeţelor tratate. 
 

2. Caracteristici tehnice 
 
Agrement tehnic nr. 002-04/1370-2017 
 

PARAMETRII 
de calitate 

U.M.      
 

VALORI  PRESCRISE METODA DE 
DETERMINARE 

Aspect  Lichid omogen tixotrop examinare vizuala 

Timpul de uscare, tip D, la 
23oC,max. 

minute 30 SR EN ISO 
3678:1999 

Densitate la 23oC g/cm3 1,35±0,05 SR EN ISO  
2811:2002 

Conţinut în substanţe 
nevolatile, 2h, 105°C                                                       

% 65 ± 0,05 SR ISO 3251:2008 

Aderenta la suport, min. N/mm2 0,5 NE 001-96 

Clasa de reactie la foc  F SR EN 13501-
1:2002 

Declarația de conformitate nr. 306 20.01.2018 
 

3. Domeniul de utilizare      
Amorsa  de contact  pentru beton  este o amorsă tip punte de aderenţă destinată tratării 
preliminare a suprafeţelor interioare netede, slab absorbante, fără porozitate din interiorul 
constructiilor civile. Se utilizează pentru tratarea suprafeţelor  cu absorbţie scăzută din beton, 
plăci semifabricate din ciment, plafoane, stâlpi, în scopul asigurării unei punţi de aderenţă 
pentru straturile de tencuială aplicată mecanizat, tencuială pe bază de ipsos sau tencuieli pe 
bază de var-ciment,suprafete de BCA ,placi de gips carton, placi de polistiren  extrudat, 
structura de OSB 
 

4. Metode de aplicare 
Suprafeţele trebuie să fie maturate, uscate, fără urme de grăsimi sau praf. 
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Aplicarea se realizează cu pensula, rola, trafalet sau prin pulverizare. 
 
Temperatura de aplicare: 5 – 25ºC. 
Timp de uscare: maxim 20 minute  la 23ºC 
Consum specific: 150 – 200 g/ mp   
                   
 
 

5. AMBALARE SI TRANSPORT 
Produsul se comercializează în găleți PE  de 5kg,  10 kg, 25 kg  sau  în alt ambalaj convenit între 
furnizor şi beneficiar. 
Transportul se va face cu mijloace de transport auto acoperite. 
 

6. DEPOZITARE. PRESCRIPTII SPECIALE 
Se recomandă depozitarea în spaţii uscate, aerisite, ferite de radiaţii solare şi intemperii, la 
temperaturi de 5 - 25ºC. Nu este inflamabil. Produs ecologic. 
A se feri de inghet. 
 

7. TERMEN DE VALABILITATE 
 24 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi depozitării în spaţii uscate 
 

8.  PRECAUTII 

Protecţia mediului: este un produs ecologic, 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 
 
NOTA: 
Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în aceasta fişă, numai în cazul 
respectării condiţiilor de aplicare şi diluare recomandate. 
         
               Pentru informatii suplimentare, specialiştii societatii noastre vă stau la dispozitie 
 


