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 consolidează suprafaţa suport 

 uniformizează gradul de absorbţie 

 creşte aderenţa şi performanta tencuielilor şi 
vopselelor 

 

Aplicații 
 
Amorsa  consolidează suprafaţa de lucru, îi uniformizează gradul de absorbţie şi îmbunătăţeşte 

adeziunea următoarelor straturi de aplicat, îmbunătăţeşte rezistenţa la uzură, durabilitatea, flexibilitatea, 
duritatea, rezistenţa la umiditate, la radiaţii UV şi acţiunea  agenţilor chimici. 
 

Punere în operă  

 
Pregătirea substratului : 

Substratul trebuie să fie uscat, compact, stabil și curățat de eventualele impurități : var, ulei, grăsimi, resturi de 
vopsea de orice fel.  
 

Prepararea produsului : 
dispersia se va dilua în proporţia 1:4 (1 parte dispersie 4 părţi apă) în concordanţă cu porozitatea substratului 
pe care se aplică.  
 

Aplicare : 
Se aplică pe suprafeţe uscate (la interior sau exterior) cu bidineaua sau trafaletul. 
 

Timpul de uscare :  
2 – 3 ore, în funcție de condițiile de mediu (temperatură, umiditate). În cazul în care este necesară aplicarea 
unui al doilea strat, acesta se va aplica după 24 de ore. 
 
 

Caracteristici tehnice…………………… 
 

Temperatura de aplicare 
 

între +5°C și +25°C 

   Timp minim de uscare 
 

2 - 3 ore 

   Consum 
 

aprox. 200g/m²/2 straturi 
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Ambalare, depozitare și transport 
 

Produsul trebuie transportat și depozitat în spații închise, uscate, aerisite, ferite de intemperii, în 
ambalajul original intact, la temperaturi între +5°C și +25°C. A se proteja împotriva înghețului și a acțiunii 
directe a razelor solare. Ambalajele desfăcute trebuie închise ermetic, iar materialul rămas, folosit cât mai 
curand posibil. Perioada de depozitare, dacă produsul este păstrat conform recomandărilor, este de 12 luni. 
 

Nota  
 

Informațiile furnizate în această fișă tehnica reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire la 
particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se  pot  substitui 
expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru deciziile asupra scopului, 
momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor acestor decizii. 
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