
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei 
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi 
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul 
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se 
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe 
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

SMALTO PRIMER

Descriere

 Este o amorsa acrilică cu foarte bună aderență și penetrare. Se poate folosi atât la 
interior cât și la exterior. Peste ea se poate folosi orice tip de vopsea.

Proprietăţi

•  Crește puterea de acoperire a vopselei aplicate ulterior datorită faptului că reduce 
puterea de absorbţie a suprafeţei de acoperit.

•  Datorită concentraţiei foarte mari, poate fi diluată 1:10 cu apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

Diluție: 100-400% cu apă în funcție de puterea de absorbție a suprafeței.

Culoare: Translucidă

Aplicare:  Rola, pensula.

Puterea de acoperire: 10-20 m2/L pe strat în funcție de puterea de absorbție a suprafeţei și 
de diluție.

Uscare: La atingere 1 – 1 ½ ore. 
A doua mână după 4– 6 ore. 
Acești timpi se pot prelungi în cazul unor condiții atmosferice dificile 
(frig, umiditate) și dacă puterea de absorbție a suprafeței descrește.

Condiții de aplicare: 

• Temperatura 8 - 300C și relativ umiditate sub 80%. 
• Condiţiile atmosferice vitrege pot degrada calitatea produsului. 
• Pe suprafeţele noi amorsa se poate aplica după 3-4 săptămâni.
• Protejaţi produsul de înghet.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Pregătirea suprafeţei:  Curăță bine suprafaţa de praf, grăsimi, vopsea veche 
exfoliată, netezește peretele cu sandpaper în special vopseaua veche.

Aplicare:  Amestecați bine produsul. Aplicați unul sau două staturi de amorsă. Puteți 
acoperi cu orice vopsea din gama VECHRO

Curățarea echipamentului de aplicare:  În timpul aplicării păstrați echipamentul 
umed. Clătiți imediat după utilizare cu săpun și apă.


