
Amorsă gata preparată pe bază de dispersie, ca 
material pentru echilibrarea absorbţiei şi strat 
de aderenţă. Odată aplicată pe substraturile 
absorbante, aceasta formează un strat �exibil și 
compact și, prin urmare, este potrivită pentru 
majoritatea acoperirilor de �nisare.

DOMENII DE APLICARE:
Pentru echilibrarea absorbţiei substraturilor 
gletuite cu ciment și gips. Înainte de aplicare 
plăcilor ceramice, pentru pregătirea suprafețelor 
de gips și ciment. Înainte de a aplicare șapă 
Estrich, Estrich cu anhidrit și șapă autonivelantă, 
pentru amorsarea betonului și a substraturilor 
de ciment. Ca amorsă generală înainte de 
aplicarea tencuielilor, adezivilor pentru plăci, 
vopselelor, tapetului și altor mortare.

GRUNDPLUS 
AMORSĂ PE BAZĂ DE DISPERSIE CA 
MATERIAL PENTRU ECHILIBRAREA 
ABSORBȚIEI ȘI STRAT DE ADERENȚĂ

Număr articol: K00854421 - GrundPlus 1kg
K00854425 - GrundPlus 5kg
K00854430 - GrundPlus 10 kg

Proprietăți: 
• poate � diluată în funcție 

de absorbția substratului
• pentru uz exterior și interior
• potrivită pentru suprafețe gletuite cu 

ciment și gips

AVANTAJE:
• Prelucrare ușoară
• Potrivit pentru majoritatea suprafețelor absorbante
• Fără solvenți

Amorsă gata preparată pe bază de dispersie, ca 



SPECIFICAȚII TEHNICE:

culoarea substanței: albă

suprafața se poate 
atinge/acoperi: aprox. 2 ore

consum de material: 0,1-0,3 kg/m2 într-un singur strat (în funcție 
de rugozitatea și absorbția substratului)

diluare 
(amorsă:apă):

• Pentru substraturile gletuite cu gips 2:1;
Pentru substraturile de ciment, 1:1 sau 1:2, 
în funcție de absorbția suprafeței, și 2:1 
pentru substraturile pe bază de gips;
Pentru tencuieli și alte suprafețe normal 
absorbante, în raport de 1:2.
Suprafețele puternic absorbante sunt 
amorsate de două ori, cu o diluție 1:3.

temperatura de 
aplicare:

Temperatura materialului, aerului și substratului 
între + 5 °C și + 25 °C, în locuri fără tiraj, la umbră.

ambalare: cutii de 5 l

depozitare:
La loc uscat, acoperit, nedesfăcut, în 
ambalajul original până la max. 12 luni.

liant: dispersie polimerică

număr articol:

PRELUCRARE:

Cerințe pentru suprafața de bază, înainte de a aplica 

GrundPlus:
Suprafața trebuie să �e su�cient de rezistentă, uscată, 
curată, fără urme de praf și murdărie. 

Prelucrare:
Substanța trebuie amestecată imediat înainte de utilizare.  
Produsul poate � prelucrat manual sau mecanic.  
Recomandat a � utilizat la temperaturi peste +5° C  
și sub +25° C. Necesarul exact de material și diluția se 
stabilește pe o suprafață de probă. Sculele pot � curățate 
cu apă, înainte de întărirea amorsei. Ambalajele (cutia) 
complet curățate sunt reciclabile. Unelte: perie, role, 
bidinele rotunde, pistol de pulverizare

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
Informațiile cu privire la siguranță sunt disponibile pe �șa 
tehnică de securitate.

ATENȚIONARE:
Substanța trebuie ferită de îngheț până face priză.
Suprafața este protejată de umiditate până când grundul se 
usucă (aproximativ 2 de ore).
Nu se aplică pe o suprafață expusă la lumina directă a soarelui!

PRODUSE AUXILIARE:
Produse ale sistemului de placare (Ceramic System)

MATERIAL INFORMATIV:
Informații detaliate despre acest produs găsiți pe site-ul 
www.cemix.ro  sau în publicațiile noastre tehnice.
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K00854430 - GrundPlus 10 kg


