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Egalizator al suprafețelor absorbante în interior/exterior 

 

 

Domeniu de utilizare: DISPERSIT AMORSA PERETE este un grund  pe baza de dispersie 

pentru vopsitorii, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafetelor absorbante, in vederea 

reducerii si reglarii absorbabilitatii acestor suprafete, la interior si exterior. Are aspect lichid 

omogen alb-laptos. Se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale 

de var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos, beton, placi de gips – carton si pe vopsitorii vechi 

rezistente la frecare si uzura. 

 

Randament: 5 m2/lit. (nediluat). 

Diluabilitate: cu apă, în proporție de max. 1:4. 

Timp de uscare la 23 °C: 3 ore. 

Mod de aplicare: cu bidinea, pensulă, pulverizator. 

 

Pregătirea suprafeţei: Se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidineaua nediluat sau diluat cu 

apa  pina la max.1:4, functie de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza 

fiind ca dupa uscare  sa nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; 

dupa grunduire suprafata trebuie sa fie rezistenta la zgariere; daca nu s-a obtinut aceasta 

caracteristica se va mai aplica un strat. Nu se va lucra in conditii de: temperaturi foarte ridicate sub 

directa influenta a razelor soarelui, vint puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 65% si pericol 

de ploaie si inghet. In conditiile temperaturilor ridicate si foarte ridicate este obligatoriu ca 

aplicarea grundului sa se faca pe latura fatadei care nu se afla direct expusa razelor solare. 

Temperatura minima de aplicare: + 50C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator. Curatirea 

uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare. 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziţie: liant, pigmenți anorganici, aditivi, apă. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/g): 30 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 30 g/l COV. 

 

 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conţine: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-

izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate 

disponibilă la cerere. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de 

utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru 

defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

Ambalare: 

Produsul DISPERSIT AMORSA PERETE se ambalează în recipiente din material plastic, închise 

etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L și 4L. 

 

Tonuri de culoare: Alb lăptos. 

 


