
DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC®

Pentru vopsele şi tencuieli decorative structurate

Descriere:  DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC® este un produs pe bază de dispersii 
organice şi aditivi speciali, care conferă acestuia proprietăţi deosebite privind 
elasticitatea, aderenţa, impermeabilitatea la apă şi permeabilitatea la vapori.

Caracteristici:

• constituie o barieră împotriva eflorescenţei din suport
• egalizează şi reduce gradul de absorbţie al suprafeţelor minerale
• creşte aderenţa şi gradul de protecţie a peliculelor de vopsele structurate şi 

tencuieli decorative
• peliculă deosebit de elastică şi rezistentă la abraziune
• peliculă permeabilă la vaporii de apă

Utilizare:  Ca strat de fond pentru aplicarea eficientă a vopselelor şi tencuielilor 
decorative structurate, uşurând aplicarea acestora. Se colorează în aceeaşi nuanţă 
(sau într-o nuanţă apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform 
cartelelor DURAZIV, folosind amestecurile standard de coloranţi DURAZIV Colorant 
superconcentrat (cartela restrânsă) sau în sistemul de nuanţare POS (cartela extinsă 
de nuanţe).

Date tehnice:

CARACTERISTICA CONDIŢII DE ADMISIBILITATE METODA DE ÎNCERCARE

PRODUS LICHID

Aspect Pastă vâscoasă, omogenă vizual

Densitatea relativă 1,65 ± 0,05 SR EN ISO 2811-1:2002

Substanțe nevolatile,% 70 ± 2 SR EN ISO 3251:2003

pH 8,0–9,0 STAS 8619/1-90

PELICULA USCATĂ

Aspect Peliculă rugoasă Vizual

Uscarea aparent completă, ore 4 SR EN ISO 3678:1999

Aplicare:

Pregătirea suprafeţelor

Suprafeţele pe care se aplică produsul trebuie să fie rezistente, curate, uscate şi 
lipsite de substanţe antiaderente (grăsimi, praf, etc.).

Suprafeţele noi se lasă la măturat (să se usuce) timp de minim 7 zile, în cazul 
termosistemelor, sau minim 28 de zile, în cazul tencuielilor minerale. Apoi se 
amorsează cu DURAZIV AMORSĂ. În cazul apariţiei eflorescenţei, se acţionează 
eficient pentru îndepărtarea acesteia, înainte de amorsare.



Suprafeţele vechi, deja acoperite, care prezintă zone slab aderente sau cu defecte 
(exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin retencuire. Suprafaţa reparată se lasă să se 
usuce timp de 3-4 zile şi se amorsează ca şi în cazul suprafeţelor noi.

Straturile ulterioare de finisare:

• DURAZIV cu KAUCIUC ® DP 61 Vopsea decorativă minerală structurată
• DURAZIV cu KAUCIUC ® DP 63 Tencuială decorativă minerală granulată
• DURAZIV cu KAUCIUC ® DP 65 Tencuială decorativă minerală structurată
• DURAZIV cu KAUCIUC ® Vopsea decorativă structurată
• DURAZIV cu KAUCIUC ® Tencuială decorativă stucturată 
• DURAZIV cu KAUCIUC ® Tencuială decorativă granulată
• DURAZIV cu KAUCIUC ® Tencuială de cuarţ colorat

Pregătirea produsului

• se aplică ca atare sau cu diluţie de max. 10% apă
• produsul se omogenizează înainte de aplicare

Mod de aplicare

• se aplică într-un singur strat, cu rola sau pensula
• temperatura de aplicare (a mediului): min. +10 °C, max. +30 °C
• temperatura suportului: min. + 5 °C, max. +40 °C
• umiditatea suportului: max. 12%
• umiditatea mediului: max. 70%
• curăţarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare

Atenţie!  Nu se aplică în condiţii de umiditate ridicată (ceaţă, ploaie, ninsoare), sau 
când există pericol de ploaie sau îngheţ, pe vânt puternic sau sub acţiunea directă 
a razelor solare.

Nu se aplică peste finisări realizate cu produse pe bază de solvent, var sau humă. 
Nerespectarea instrucţiunilor de aplicare poate modifică aspectul şi calitatea 
acoperirii.

Uscare pentru reacoperire:  24 ore

Consum de material:  250-300 g/m2

Ambalare:  găleţi de propilenă de 25 kg

Depozitare - Transport:  în ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, 
radiaţii solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5 °C - +30 °C; risc de 
depreciere prin îngheţ.

Deşeuri:  reziduurile uscate constituie deşeuri şi se tratează conform legislaţiei 
în vigoare.



Compuşi organici volatili (COV):

• Subcategorie produs: „Grunduri pentru impregnare”
• Valoare limită COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010)
• Conţinutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 28

Natura riscurilor şi recomandări de prudenţă:

• S2 - A nu se lasă la îndemână copiilor
• S24/25 - A se evita contactul cu pielea şi ochii
• S26 - în cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul
• S46 - în caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arată ambalajul 

(recipientul) sau eticheta
• S7/47 - Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic şi la o temperatură care să nu 

depăşească +5 °C - +30 °C

Termen de valabilitate:  12 luni de la dată fabricaţiei, în ambalajul original închis 
etanş Produs avizat tehnic pentru construcţii.
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