
 

Cesal Premium UNI GRUND 
Amorsă Universală Multifuncțională 

FIŞA TEHNICĂ nr. AM-1-0 

 

1 

 

 
• pentru consolidarea oricăror suprafețe absorbante 
• randament foarte bun, uscare rapidă 
• reduce și uniformizează absorbția substratului 
• pentru aplicații la temperaturi până la +30°C 
• îmbunătățește aderența la substrat 
• pentru utilizare sub pardoseli și șape 
• sub adezivi, tencuieli, finisaje, vopsele 
 
Utilizarea produsului:  
 
Îmbunătățește condițiile de fixare a mortarului - contribuie la atingerea parametrilor tehnici 

estimați. 
Întărește suprafața substraturilor minerale amorsate - pătrunde în suprafață, consolidează 

și îmbunătățește capacitatea de încărcare. 
Previne reținerea unei cantității excesive de apă din stratul aplicat - limitează absorbția 

substratului. 
Uniformizează absorbția întregii suprafețe amorsate - stratul aplicat are condiții de intărire 

similare, indiferent de diferențele locale ale parametrilor substratului. 
Formează straturi protectoare temporare pe pardoseli și șape - îmbunătățește rezistența 

pardoselii împotriva prafului, facilitează curățarea (nu trebuie considerată ca fiind finisaj). 
Îmbunătățește randamentul vopselelor, al finisajelor superioare și adezivilor - prin sigilarea 

structurii din suprafaței grunduite, îmbunătățește randamentul materialelor utilizate pentru 
execuție a stratului ulterior. 

 

• Tipuri de substraturi amorsate - absorbant, excesiv de absorbant și slab: 
beton, plăci de ipsos, tencuieli de ghips și ciment, pereți bruți din orice tip de cărămizi, 

blocuri, blocuri goale, precum și beton și anhidrit, șape. 

• Tipurile de straturi de finisaj - placare, tencuieli, șape, finisaje, tapet, vopsele (urmați 
recomandările producătorului de vopsele) 

 
 

1. Proprietăți: 
Cesal Premium UNI GRUND este o emulsie penetrantă  fabricată pe bază de disperie de rășini 
polimerice  de  înaltă calitate si aditivi, în apă.  
Grundul de amorsare prezintă uscare rapidă, și depinzând de condițiile de temperatură și 
umiditate, următorul strat poate fi aplicat după: 
- 15 minute – în cazul adezivilor,finisajelor și vopselelor 
- 2 ore – în cazul  pardoselilor și șapelor autonivelante 
Fără solvenți - fabricat pe bază de dispersie în apă a rășinii acrilice. 
Ne-saponificabil în timpul aplicării. 
Transparent după uscare. 
Permeabil la vapori de apă. 
Inflamabil - poate fi folosit în spații fără ferestre. 
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2. Date tehnice 
CESAL PREMIUM UNI GRUND este un impregnator de amorsare fabricat pe baza de dispersie 
acrilică înaltă calitate, în apă. Grundul de amorsare prezintă următoarele caracteristici la 
aplicare: conținut maxim de COV în produs 1,92 g / l, conținut maxim admisibil fiind de VOC 30 
g / l. 
 

Densitatea emulsiei aprox. 1.0 g/cm³ 

Temperatura ambientală/ a suportului in timpul aplicării între +5°C și +25°C 

Următoarea lucrare după amorsare după 2 ore 

 
3. Amorsarea 

Pregătirea stratului suport 
- Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, murdărie, uleiuri, grăsimi și ceară. Se elimină orice strat slab, 
neaderent, înainte de aplicarea emulsiei. 

 
Prepararea materialului și aplicare 

CESAL PREMIUM UNIGRUNT este fabricat ca o emulsie gata de utilizare. Nu trebuie să fie 
amestecat cu alte materiale sau îngroșat. Este permisă diluarea în raportul de greutate: 
- 1: 1 pentru prima amorsare, care se repetă în cazul substraturilor foarte slabe, 
- 1: 3 în cazul substraturilor de grunduire sub vopsele, pentru utilizare în interior. 
Se recomandă aplicarea emulsiei pe substrat în formă nediluată o dată, folosind o rolă sau o 
pensulă, în strat subțire și uniform. Pentru prima amorsare a substraturilor foarte absorbante 
și slabe, se poate utiliza o emulsie diluată cu apă în raport 1:1. După uscarea primului strat, 
repetați amorsarea cu emulsie nediluată. 
Utilizarea suprafeței 
Vopsirea, tapetarea, aplicarea adezivilor, șapei etc., pot începe atunci când se usucă emulsia, 
adică după aproximativ 2 ore de la aplicare. Grundul trebuie să formeze suprafața mată după 
uscare. 
 

4. Consum specific 
Consumul mediu este de 0,05 ÷ 0,2 L de emulsie pentru 1 m². În practică, consumul depinde 
de absorbția substratului. 
 

5. Informații suplimentare importante 
• Când se grunduiesc substraturile de pe bază de ipsos, înainte de vopsire, acestea trebuie să 
respecte recomandările producătorului de vopsele. 
• Curățați sculele cu apă curată imediat după utilizare. 
• Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Urmați instrucțiunile din Fișa 
cu date de securitate. 
 

6. Depozitare și transport 
 Emulsia trebuie transportată și depozitată în ambalaj etanș, bine închis, în stare uscată 
condiții și temperatură pozitivă. Protejați împotriva supraîncălzirii.  
Valabilitatea produsului este de 12 luni de la data fabricației marcate pe ambalaj. 
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7. Ambalare 

Canistre din plastic: 1 L, 5 L 
Palet: 576 kg în canistre de 1 L, 540 kg în canistre de 5 L 
 
Informațiile despre produs de mai sus, nu îl eliberează pe utilizator de obligația de a efectua 
lucrări în conformitate cu principiile de inginerie și normele OHS. 
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