Fişă de produs

ADERA

BetoPrimer
Grund
aderenţă ridicată la beton
prelucrare uşoară
suport cu rugozitate
corespunzatoare pentru
tencuială.

Descriere
Amorsă de aderenţă gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe
beton, este compusă din lianţi organici, apă, nisipuri de cuarţ şi aditivi.

Caracteristici
Consum
Acoperire
Valoare pH
Culoare
Continut VOC

cca. 0,4 kg/m2
cca. 50 m2/găleată
cca. 7,5
roz
<1 g/l

Consistenţa

păstoasă

Densitate

1,5 g/cm3

Termen de valabilitate
Ambalare

12 luni
Găleată 20 kg
1 Palet = 24 cutii = 480 kg

Domenii de utilizare
▶ amorsarea suporturilor netede de beton
▶ amorsarea suporturilor minerale cu absorbţie redusă înainte de aplicarea
tencuielilor de ipsos

Recomandări de utilizare
▶ este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton
monolit sau elemente prefabricate.
▶ aplicare numai la interior.

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com

Mod de lucru
▶ Suprafeţele trebuie să fie uscate, neîngheţate, curate, fără eflorescenţe,părţi
friabile şi urme de decofrol.
Aplicare
Produsul se amestecă în găleată lent cu mixerul la turaţie redusă, consistenţa
de aplicare putând fi reglată opţional printr-un mic adaos de apă. Aplicarea se
face cu trafaletul sau bidineaua. Se poate aplica şi mecanizat. Se lasă la uscat
minim 12 ore în funcţie de temperatura aerului şi a suportului. Tencuiala de

Aplicare

ipsos se poate aplica când Adera BetoPrimer este complet uscat, nu mai
este lipicios.
Temperatura suportului, aerului şi a materialului, trebuie să fie peste 5°C în timpul
aplicării şi până la uscarea materialului. Temperaturile scăzute şi umiditatea
ridicată pot prelungi semnificativ timpii de uscare. În găleată depunerile de nisip
cuarţos se remalaxează obligatoriu. La aplicare se vor respecta regulile şi normele
în vigoare.
Pe suprafeţele din beton cu umiditate vizibilă (ex. apă din condens) sau beton
cu o umiditate mai mare de 4% din masă nu recomandăm începerea lucrărilor de

Mixare

tencuire

Măsuri de protecţie:
În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă
medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi
mănuşi corespunzătoare şi a nu se lasă la îndemână copiilor.
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