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Apla Tenco Primer
AplaTenco Primer este un grund structurat,special pigmentat,pe bază de
raşină sintetică în dispersie apoasă şi granulat fin de cuartz, care conferă
produsului aderenţă şi rezistenţă deosebită. Se aplică ca amorsă pe suprafeţe
minerale pentru reducerea absorbabilităţii şi ca strat de fond şi aderenţă
înaintea aplicării tencuielilor decorative AplaTencoPlast.

Caracteristici:
 Aspect pastă vâscoasă,omogenă;
 Conferă  aderenţă ridicată substraturilor aplicate ulterior;
 Excelentă aderenţă şi rezistenţă la suprafeţe alcaline;
 Rezistenţă mare la abraziune, şocuri mecanice, vibraţii, abraziune etc;
 Rezistenţă deosebită la variaţii de temperatură, intemperii:
 Contribuie substanţial la limitarea apariţiei eflorescenţelor;
 Pelicula formată prezintă permeabilitate la vapori şi impermeabilitate la

apă;
 Foarte bună lucrabilitate, fara efect de stropire sau picurare;
 Putere mare de acoperire;
 Proprietăţi deosebite ignifuge, prevenind răspândirea flăcării/focului;
 Previne apariţia şi răspândirea ciupercilor şi altor microorganisme etc.;
 Poate fi colorat în toate nuanţele apropiate culorii tencuielii decorative

AplaTencoPlast, sau în alte mii de nuanţe folosind exclusiv  reţete şi
pigmenţi ai sistemul de colorare computerizat AplaColorSelect ;

 Datorită proprietăţilor speciale ale  grundului AplaTencoPrimer sunt
eliminate eficient orice posibile variaţii ale nuanţei tencuieli decorative
(care pot apare fie datorită naturii substratului pe care se aplică, fie
datorită granulaţiei tencuielii decorative etc.).

Informaţii despre produs
Tip: grund structurat, pe bază de dispersie apoasa de raşina şi
cuartz;
Aplicare: pensula; trafalet;
Diluare: cu 10-15% apă, în functie de gradul de absorbţie al suprafeţei;
Consum: cca.6-8 m2/Kg,în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei;
Timp de uscare:    primul strat după o oră la atingere ,aplicarea celui de-al 2-
lea strat se poate   face dupa 4 ore; timpul de uscare depinde de condiţiile
meteorologice (se recomandă aplicarea la 230C şi umiditate max.80%);
Colorare: toate nuanţele AplaTencoPlast obţinute în sistemul  de
pigmentare AplaColorSelect;
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COV (Compuşi organici volatili): UE valoare limită pentru produs
(cat.A/h):50g/Lt (2007) şi 30 g/lt (2010). Acest produs conţine max. 25g/Lt.
COV

Depozitare
În spaţii uscate, ventilate corespunzător, la temperaturi între 50C şi 400 C. A
se feri de inghet.

Instrucţiuni de aplicare
 Aplicarea se face cu pensula sau trafalet. În condiţii climatice diferite,

întărirea şi uscarea grundului pot fi acelerate sau încetinite.
 Suprafeţele pe care se face aplicarea trebuie să fie curate şi uscate,

fără praf, uleiuri, materiale anti-aderente, fără defecte sau denivelări
etc.

 AplaTencoPrimer se recomandă a fi aplicat pe toate suprafeţele
minerale rezistente: beton, tencuieli, plăci gips-carton, beton uşor,
elemente B.C.A etc.

 Anterior aplicării se va verifica capacitatea portantă a suprafeţei pe
care se aplică grundul;

 Dupa aplicare şi întărire suprafaţa grunduită trebuie să fie rezistentă la
abraziune (zgâriere). Dacă acest lucru nu se constată, se aplică alt
strat de grund.

 Nu se aplică grundul sub acţiunea directă a razelor
solare,vânt,umiditate excesivă/ploi etc.

 Nu se aplică la temperaturi sub 50C sau peste 380C.
 Se aplică 1-2 straturi în funcţie de gradul de absorbţiei al suprafeţei;

primul strat se aplică diluat cu max.10-15% cu apă curată.
 Curăţirea ustensilelor folosite la aplicare se face cu apă sau apă cu

detergent imediat după întrebuinţare.

Ambalare

Recipienţi din material plastic, închişi etanş, etichetaţi corepunzător,având
masa netă 24 kg.

Termen de valabilitate

Este de 24 luni, în condiţiile respectării prevederilor de ambalare şi
depozitare.

Informaţii pentru siguranţă şi sănatate
 În cazul contactului cu ochii,spălaţi imediat cu multa apă si cereţi sfatul

medicului;
 În cazul înghiţirii,nu provocaţi vomă,nu administraţi lichide, cereţi

imediat sfatul medicului;



3

 NU conţine plumb sau mercur;
 NU este un produs toxic;
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
 A se păstra în ambalajele originale, închise etanş;
 Nu utilizaţi ambalajul gol pentru depozitarea produselor alimentare;
 A nu se arunca ambalajul împreună cu gunoiul menajer; ambalajele se

recicleaza conf.  reglementărilor legale privind evacuarea deşeurilor;

Informaţii pentru protecţia la foc
Produsul este neinflamabil. În caz de incendiu, folosiţi spumă, CO2, pudră
uscată. Nu folosiţi jet de apa.
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