
Informaţii tehnice MARITRANS® TILE-PRIMER  

Această fişă trebuie să fie citită şi înţeleasă înainte de utilizarea produsului.  
 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă 
a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

MARITRANS® TILE-PRIMER 

Activator de aderenţă pentru 
suprafeţe din sticlă şi emailate  

 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
MARITRANS® TILE-PRIMER este un 
activator de aderenţă transparent, 
monocomponent ce activează chimic 
suprafeţele din sticlă şi emailate, oferind o 
aderenţă excelentă pentru învelişul care 
urmează. Pe bază de solvenţi. Se întăreşte 
prin reacţie cu solul şi cu umezeala din aer. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
MARITRANS® TILE-PRIMER este utilizat în 
principal ca activator de aderenţă (amorsă) 
pentru învelişurile poliuretanice MARITRANS 
sau pe suprafeţe emailate neabsorbante 
precum: 

 Plăci ceramice emailate 
 Sticlă 
 Cărămizi din sticlă etc.   
 
MARITRANS® TILE-PRIMER poate fi utilizat 
şi în combinaţie cu alte învelişuri 
poliuretanice MARIS POLYMERS. 
 

AVANTAJE 

• Aplicare uşoară. 
• Fixare excelentă pe suprafeţe "dificile" din 

sticlă şi emailate. 
• Stabil la radiații UV. 
• Uscare rapidă. 
 
CONSUM 
30-80 gr/m2 în unul sau două straturi.  
Acoperirea se realizează prin aplicare cu rola 
pe o suprafaţă netedă în condiţii optime. 
Factori precum porozitatea suprafeţei, 
temperatura şi metoda de aplicare pot afecta 
consumul. 
 
APLICARE 
Pregătirea suprafeţei 
Pregătirea cu atenţie a suprafeţei este 
esenţială pentru o finisare şi o durabilitate 
optimă.  
Suprafaţa trebuie să fie curată şi sănătoasă 
şi lipsită de orice substanţe de contaminare 
ce pot afecta negativ aderenţa. Straturile 
vechi, murdăria, grăsimea, unsorile, 
substanţele organice şi praful trebuie 
înlăturate. Conţinutul maxim de umiditate nu 
trebuie să depăşească 5%. Orice piese 
slăbite ale suprafeţei şi praful rezultat în urma 
şlefuirii trebuie înlăturate cu atenţie.  Nu clătiţi 
suprafaţa cu apă! 
 
Aplicare amorsă 
Pentru cele mai bune rezultate, temperatura 
în timpul aplicării trebuie să fie între +5°C şi 
+35°C, şi umiditatea relativă trebuie să se 
încadreze între 50% şi 70%. Temperaturile 
scăzute şi umiditatea scăzută întârzie 
întărirea. Umiditatea ridicată poate afecta 
finisajul.  
Aplicaţi MARITRANS® TILE-PRIMER 
îmbibând o lavetă uscată şi curată şi ştergeţi 
cu aceasta întreaga suprafaţă. Schimbaţi des 
lavetele. Prin această procedură de aplicare, 
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vă asiguraţi, pe lângă activarea chimică a 
suprafeţei, că suprafaţa este eficient 
degresată. Asiguraţi-vă că aţi aplicat o 
cantitate suficientă de MARITRANS® TILE-
PRIMER pe întreaga suprafaţă fără a lăsa 
niciun punct netratat. După aprox. 1-2 ore, 
aplicaţi MARITRANS® sau alt înveliş 
poliuretanic MARIS POLYMERS. 
 

AMBALAJ  
MARITRANS® TILE-PRIMER este furnizat în 
găleţi de 15kg, 5kg şi 1kg. Găleţile se 
depozitează în încăperi uscate şi răcoroase 
pe o perioadă de până la 9 luni. Protejaţi 
materialul împotriva umidităţii, îngheţului şi de 

acţiunea directă a razelor de soare.  
Temperatura de depozitare: +5°C - +30°C. 
Produsele trebuie să rămână în recipientele 
lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut 
numele producătorului, denumirea 
produsului, numărul lotului şi etichetele 
privind măsurile de precauţie privind 
aplicarea. 
 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

MARITRANS FINISH conţine izopropanol. 
Vezi informaţiile furnizate de producător. Vă 
rugăm să citiţi fişa de securitate a produsului. 
DOAR PENTRU UZ PROFESIONIST.

 

mailto:office@temad.ro

