
DURAZIV AMORSĂ ALBĂ 
- PRIMUL STRAT -

Descriere:

DURAZIV AMORSĂ ALBĂ PRIMUL STRAT pentru interior este un produs pe bază de dispersii 
organice speciale. Acționează atât ca amorsă, cât și ca prim strat de vopsea, permițând acoperirea totală 
după aplicarea unui singur strat de vopsea de finisaj. Penetrează suportul în profunzime, consolidându-l, 
reduce absorbabilitatea acestuia, egalizează zonele cu absorbții diferite și blochează apariția petelor. 
DURAZIV AMORSĂ ALBĂ PRIMUL STRAT are aderență deosebită la suport, umple foarte bine porii 
și ușurează identificarea zonelor care necesită reparații ale suportului. 

Utilizare:

Date tehnice:

Utilizare: Pentru amorsarea și acoperirea parțială a oricărei 
suprafeţe minerale, cum ar fi tencuieli uzuale de var-ciment, 
gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton, suprafețe vopsite 
vechi, rezistente la uzură și frecare. Se poate folosi și ca prim 
strat pentru aplicarea vopselelor colorate în nuanțe tari, care nu 
acoperă ca atare și necesită un strat suplimentar de vopsea albă, 
dar și ca strat intermediar de la nuanțe închise la nuanțe mai 
deschise, reducând în acest fel consumul de vopsea.

CARACTERISTICA CONDIŢII DE ADMISIBILITATE METODA DE ÎNCERCARE

PRODUS LICHID

Aspect
3  Densitate, 23 ºC, g/cm

Conținut nevolatile (105 °C, 25 min.), %
pH
Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4; mPa.s,
                                              10,0 rpm.

Aspect
  Uscare aparent completă, 23°C, 200 g, ore

Putere de acoperire, raport de contrast, peli-
culă umedă, 200µ, % 

PELICULĂ USCATĂ

vizual
SR EN ISO 2811 – 1:2002

SR EN ISO 3251:2003
STAS 8619/1 – 90

ASTM D 2196 – 99

fluid, vâscos, omogen
1,55 ± 0,05

58 ± 2
8,0 – 9,0

5.000 – 7.000

Peliculă uniformă, albă
4

98

vizual
SR EN ISO 3678:1999

SR ISO 2814:199



Pregătirea produsului 

Mod de aplicare

Atenție! Nu se aplică peste finisări realizate cu produse pe bază de solvent, var sau humă.

Uscare pentru reacoperire:
Uscare totală:

Consum:
Ambalare: 
Depozitare - Transport:

Deșeuri:

REGLEMENTĂRI  LEGALE

Termen de valabilitate: 

    produsul se diluează cu 15% apă

     cu rola, pompa airless sau pensula
     se aplică de sus în jos, uniform și fără întrerupere, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a se evita 
     apariţia nadelor  inestetice
     temperatura minimă de aplicare este de + 5 C pentru suprafața de bază și mediul înconjurător 
     umiditatea suportului: maxim 12%
     umiditatea mediului: maxim 70%

 1 - 4 ore, în funcţie de temperatura mediului
 24 ore   

 
212 - 14 m /litru/1 strat (funcție de tipul suportului și de modul de aplicare)

în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte 
O Osurse de căldură, la temperaturi între +5 C - +30 C; risc de depreciere prin îngheț

reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare

Compuși organici volatili (COV):
Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”
Valoare limită COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010)
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 24

Natura riscurilor și recomandări de prudență:
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii
S26 – În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul
S46 – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta
S7/47 – Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească  
+5 C - +30 C

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș

 

O

O O

 

 

 

2,5L; 8,5L; 15L
 

Produs avizat tehnic pentru construcții.

Produs de DURAZIV COLOR SRL 
Str. Fagului, nr. 21, 077160, Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, România

Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro, www.duraziv.ro

Aplicare:

Pregătirea suprafețelor
    suprafețele noi, maturate, trebuie să fie rezistente, curate, uscate şi lipsite de substanţe antiaderente 

(grasimi, praf), betonul şi tencuielile minerale (ciment, ciment/var, var/ciment) se lasă să se usuce timp 
de 28 de zile de la punerea în operă, iar eventuala eflorescenţă se îndepărtează corespunzator

 gleturile de ipsos se usucă 1-2 zile
Toate aceste suprafeţe se curăţă de praf.
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