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1. DESCRIEREA PRODUSULUI  
Cesal Premuim Grund Amorsa pentru tencuiala decorativa 
este un produs pe baza de de răşini sintetice, extenderi si 
adjuvanti. Particulele de marmură din formulare conferă 
produsului aderență și rezistență crescută.  
 
2. DOMENIUL DE UTILIZARE 
Grundul Amorsa pentru tencuiala decorativă  se utilizeaza ca 
strat de fond  in sistemul de protectie a suprafetelor de baza 
minerale: beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de 
var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA,  placi de gips-
carton sau a altor materiale de constructie. 
Grundul Amorsa pentru tencuiala decorativa  usureaza aplicarea  tencuielii decorative, 
permitand o crestere a rezistentei si durabilitatii. 
Se poate utiliza ca atare sau colorat. In general se coloreaza in nuanta apropiata tencuielii ce 
urmeza a fi aplicata peste acesta. 
 
3. INFORMATII TEHNICE 
Conform Agrementului Tehnic  nr. 002 – 04/ 1370-2017  
Declarația de conformitate Nr. 305/ 19.12.2017 
 

PARAMETRII 
de CALITATE 

U.M.      
 

VALORI  PRESCRISE 

Aspect  Lichid omogen tixotrop 
Densitate la 23oC , min. g/cm3 1,4±0,1 
Conţinut în substanţe nevolatile, 2h, 105 oC, min.                                                     % 60±0,5 
Putere de acoperire  nr. straturi I 
Consum specific* g/m2 300 
Termen de valabilitate luni 12 
Ambalare  10 l  
 
*Consumul variaza in functie de gradul de absorbtie al suprafetei. Valoarea exacta a 
consumului se va stabili in urma efectuarii unei probe la fata locului. 
 
Calitatea produsului fabricat este verificata conform ST 7/2009  in laboratorul producatorului 
SC CESAL SA 
Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat conform EN ISO 9001 :2008, EN 
ISO 14001 :2004 
  
4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE 
4.1. Conditii de aplicare 
• Temperatura mediu : 12-30°C 
• Umiditate relativa mediu : max. 75 % 
• Temperatura suportului : 12-30°C 
• Temperatura produs: 15-30°C 
4.2. Pregatire suprafata pentru utilizare 
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Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, 
deoarece aceasta etapa are o influenta hotaritoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei. 
a) Suprafete noi, din beton: 
-betonul proaspat este puternic alcalin si chimic reactiv. Continutul de umiditate de 
dedesubtul suprafetei este important pentru rezistenta in timp a acoperirii. Betonul nou are 
nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii. Daca finisajul decorativ se executa 
inaintea acestei perioade, creste riscul de fisurare; 
-suprafetele trebuie sa fie netede, plane si uscate; 
-toti porii ramasi dupa turnare sau gaurile aparute in timpul transportului, montajului sau 
turnarii se umplu cu mortar de ciment-var sau cu materiale de etansare adecvate; 
-bavurile si dungile iesite in relief din turnare vor fi indepartate; 
-petele de ulei (ramase de la matritele de turnare), precum si laptele de ciment se curata cu 
piatra de slefuit, perii de sarma sau prin sablare; 
-fisurile sau crapaturile din suport se repara cu cimenturi speciale cu intarire rapida, 
rezistente la umezeala si la variatii de temperatura. Orice fisura nereparata poate fi punctul 
de plecare pentru desprinderea acoperirii de pe suport, pe masura ce suprafata este expusa 
la tensiuni termice, apa sau inghet- dezghet. 
b) Suprafete care au mai fost vopsite: 
-se verifica starea tencuielii prin ciocanire; la portiunile care se desprind se reface tencuiala si 
se repara muchiile lovite; 
-vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza  
-vopselele pe baza de clei (huma) se inlatura in totalitate; 
-zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregneaza si se curata foarte bine cu solutii 
speciale destinate acestui scop, dupa care se usuca complet; 
-eventualele reparatii se executa cu paste de ciment sau materiale de etansare adecvate. 
Se indeparteaza apoi praful rezultat in urma slefuirii ulterioare reparatiei. 
4.3. Pregatirea produsului pentru utilizare 
Inainte de a se deschide ambalajul se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi, pentru a 
elimina 
contaminarea continutului. Se condiţionează la 15-30°C. 
Grundul Amorsa pentru tencuiala decorativa  se aplica nediluat intr-un singur strat, utilizand 
trafaletul sau pensula. 
Nu se aplica sub 5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vant puternic. Dupa 
aplicare, suprafetele exterioare vor fi protejate de ploaie, pâna la uscarea completa  
Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa, atât înainte, cât si imediat dupa 
utilizare. 
 
5. AMBALARE SI TRANSPORT 
Produsul se comercializează în găleți PE  la 10 l  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. 
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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 a produsului. 
 
NOTA: 
Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în aceasta fişă, numai în cazul 
respectării condiţiilor de aplicare şi diluare recomandate. 
 

Pentru informatii suplimentare, specialistii societatii noastre va stau la dispozitie. 
 
 


