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Amorsa Vitex pentru Gipscarton este o amorsă acrilică , adecvatã 
pentru uz interior. Special conceputã pentru suprafeţele de gip-
scarton dar si de beton, panouri de ipsos etc. Datorită proprietaţii 
exceptionale de umplere, se uniformizează suprafaţa de hârtie 
a gipscartonului, a materialului de îmbinare şi restul suprafeţelor 
care urmeazã a fi vopsite. Mai mult se acoperă complet neregulari-
taţile suprafeţei de hârtie a gips cartonului. Suprafaţa acoperită cu 
acest produs crează un substrat care poate fi acoperit foarte uşor 
din prima mână de vopsea.

    •    Excelente proprietaţi de finisare
     •   Acoperă complet orice denivelare de pe placa de gips-carton
 
CULORI
Disponibil în alb.

AMBALARE
Alb 3 L 10 L

ACOPERIRE
12 - 14 m2/L per strat pregătit corespunzător.

CONŢINUTUL DE COV (Compuşi Organici Volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/g „Grunduri”, Tip WB):  30 g/l. Acest 
produs conţine maxim 22 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsi-
mi, praf, mizerii sau vopsea exfoliată.
Pentru a umple orice fisuri sau găuri folosiţi  Chit acrylic Putty.

APLICARE 
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi 
cu rola sau pensula diluat până la 5-10% cu apă sau cu pistol de pul-
verizare  diluat până la 10-15% cu apă. A nu se aplica la temperaturi 
sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 30-60 de minute și se poate aplica vo-
psele Vitex emulsionate sau vopsele acrilice dupã 6-8 ore. Timpul de 
uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și tempera-
tură).
Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, 
dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,72 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru alb

DEPOZITARE
Containerele trebuie să fie ţinute închise într-o zonă 
rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina di-
rectă a soarelui, la temperaturi între 5 ° C - 38 ° C.

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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