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   DURAZIV AMORSÃ 
Primer de impregnare suprafeþe minerale 

 

 
DURAZIV AMORSÃ este un produs pe bazã de copolimeri acrilici speciali în dispersie apoasã, aditivi 

ºi apã, care îi conferã acestuia urmãtoarele proprietãþi: 
� egalizeazã suprafeþele absorbante neuniforme 
� reduce absorbabilitatea suportului și consumul de material de finisare 
� protejeazã materialul de finisare împotriva alcalinitãþii și eflorescenþei din suportul mineral 
� consolideazã suportul mineral 
 

Utilizare: Pentru amorsarea suprafeþelor minerale noi sau cu reparaþii (beton, carãmidã, BCA-uri, gleturi, 
tencuieli, adeziv de termoizolație) la: 
� aplicarea ºapelor autonivelante, în diluþie 1:1 cu apã 
� aplicarea materialelor de finisare - vopsele sau tencuieli sintetice - în diluþie cu apã de la 1:1 pânã la 1:4, în 

funcþie de porozitatea suportului 
 
 
Nr. 
crt. 

Caracteristicã UM Valoare 
 

1. Aspect - lichid alb lãptos 

2. Conþinut nevolatile % 11 ± 1  

3. Densitate g /cm3 1,005 ± 0,005 

4. pH  7,0 - 8,5 

5. Timp uscare pentru reacoperire ore 2 - 6 

 
 

APLICARE 
 

1. Pregãtirea suprafețelor 
 
� suprafețele noi, maturate, trebuie sã fie rezistente, curate, uscate ºi lipsite de substanþe antiaderente (grasimi, 

praf) 
� betonul ºi tencuielile minerale (ciment, ciment/var, var/ciment) se lasã sã se usuce timp de 28 de zile de la 
punerea în operã, iar eventuala eflorescenþã se îndepãrteazã corespunzator 
� adezivii de termoizolaþie se usucã minim 7 zile 
� gleturile de ipsos se usucã 1-2 zile 
Toate aceste suprafeþe se curãþã de praf. 
 

2. Pregãtirea produsului  
 
� în cazul amorsãrii suprafeþelor minerale care urmeazã a fi acoperite cu vopsea sau tencuieli minerale sau 

sintetice,  se dilueazã cu apã de la 1:1 pânã la 1:4, în funcþie de porozitatea suportului; în acest sens se vor efectua 

probe pe suprafeþe mici 
� în cazul amorsãrii suprafeþelor minerale, înaintea placãrilor sau aplicãrii ºapelor autonivelante, se dilueazã cu 

max. 1:1 apã 
 

3. Mod de aplicare 
 

� cu pensula, bidineaua, rola sau prin pulverizare, în 1-2 straturi, funcþie de gradul de absorbþie al suprafeþei 
� temperatura de aplicare (a mediului): min. +10 ºC, max. +30 ºC 
� umiditatea suportului: maxim 12% 
� umiditatea mediului: maxim 70% 
� ustensilele se spalã cu apã imediat dupã folosire 
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AtențieȘ În cazul folosirii ca amorsã, înaintea aplicãrii vopselelor sau tencuielilor sintetice, produsul nu 
trebuie sã formeze peliculã lucioasã. Nu se combinã cu alte produse. 
 
Consum: 15 - 40 m2/litru/1 strat (funcție de tipul suportului, de diluþie și de modul de aplicare) 
 
Ambalare: 1L,4L,10L 
 
Depozitare - Transport: în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de 

cãldurã, la temperaturi între +5ºC - +30ºC; risc de depreciere prin îngheț 
 
Deșeuri: reziduurile uscate constituie deșeuri și se trateazã conform legislației în vigoare 
 
Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș 
 
Produs avizat tehnic pentru construcții. 
 
 


