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Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Categoria conform 
normelor chimice

Asigurarea calităţii

Termen de valabilitate

Livrare

Prelucrare

Amorsă fluidă pentru îmbunătăţirea aderenţei tencuielilor mecanizate de var, var-ciment şi ipsos la aplicarea pe suporturi 
de beton. Se utilizează numai la interior. Nu contine solvenţi.

Lianţi organici, apă, nisipuri de cuarţ şi aditivi.

Prin reacţia chimică care are loc între amorsă, tencuială şi beton, se obţine o aderenţă ridicată a straturilor ulterioare. 
Utilizarea amorsei duce la reducerea apariţiei bulelor de aer din tencuială. Datorită nisipului de cuarţ rezultă o suprafaţă 
care permite o bună ancorare a tencuielii la suport. Aplicare uşoară.

Punte de aderenţă pentru tencuielile mecanizate de var, var-ciment (KlimaPutz S, MPI 25, MPI 30) şi ipsos (RatioGlatt, 
RatioGlatt L). Recomandată pe beton neted cu absorbţie redusă. Utilizată numai la interior. În cazul aplicării tencuielilor 
pe tavane, se recomandă ca grosimea maximă a tencuielii să fie de max. 15 mm.

Consum    cca. 0,4 kg/m2

Acoperire    cca. 50 m2/găleată
Valoare pH   cca. 8,5
Culoare    galben
Continut VOC   <1 g/l
Consistenţa   păstoasă

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din Fişa cu date 
de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.

Verificări permanente în laboratoarele proprii ale fabricii.

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original, nedesfăcut.

Găleată 20 kg, 1 Palet = 24 cutii = 480 kg

Stratul suport
Suportul trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără praf, fără eflorescenţe, portant, absorbant, fără părţi neaderente şi fără 
agenţi de decofrare. Verificarea suportului se va face în conformitate cu normele în vigoare.

Aplicare
Se amestecă lent cu mixerul la turaţie redusă. Se aplică nediluat cu bidineaua sau trafaletul. Aplicarea mecanizată se poate 
face cu maşini corespunzătoare. Timp de uscare minim 24 de ore funcţie de temperatură şi condiţiile climatice. Tencuiala se 
aplică când amorsa BetonPrimer este uscată, nu mai este lipicioasă.

După amorsare, tencuielile de var sau var-ciment trebuie aplicate după max. 48 de ore.
Dacă tencuiala nu este realizată în acest interval este necesară realizarea unei punţi de aderenţă utilizând adezivul Baumit 
StarContact White aplicat pe întreaga suprafaţă cu o spatulă cu dinţi de 3-5 mm. După aplicarea acestuia se va respecta un 
timp de întărire de 3-5 ore.

Baumit BetonPrimer
Amorsă BetonPrimer

Amorsă universală pentru tencuieli

Culoare galbenă

Aderenţă ridicată



Indicaţii şi generalităţi Temperatura suportului, aerului şi a materialului, trebuie să fie peste 5°C în timpul aplicării şi până la uscarea materialului. La 
aplicare se vor respecta regulile şi normele în vigoare. Temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată pot prelungi semnificativ 
timpii de uscare. În găleată depunerile de nisip cuarţos se remalaxează obligatoriu.

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 tencuire.

Pregătiri privind securitatea
Ochii şi pielea, ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip Klinker, piatră naturală, 
lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aştepta întărirea. După utilizare uneltele şi 
sculele trebuie curăţate imediat cu apă.
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Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului 
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului 
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care 
urmează a fi folosit.

Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


