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Amorsa Favorit Prim Epoxi – date tehnice 
 

 

DESCRIERE 
Amorsa Favorit Prim Epoxi este o amorsă epoxidică bicomponent. 
Amorsa Favorit Prim Epoxi a fost dezvoltată pentru tratarea suprafețelor expuse la contact 
cu apa, ca de exemplu cabine de duș, băi, bucătării, spălătorii, sau orice suprafață care 
intră în contact cu apa sau umezeala inaintea aplicării Favorit Béton Ciré. 
Favorit Prim Epoxi se va folosi pe orice suprafață cu plăci ceramice sau șape, inclusiv șapele 
anhidride înaintea aplicării Favorit Liquibeton. 

 

 

CARACTERISTICI 
Tipul: rășină epoxidică bicomponent 
Densitate A+B = 1,06 ± 0,02 
Conținut material uscat: 100% 
Temperatura de aprindere: > 100 0C 
Ambalaj: 1 kg, 5 kg, 25 kg. 
Masa totala a kitului de 25 kg: Component A = 16 kg, Component B = 9 kg. 
Masa totala a kitului de 5 kg: Component A = 3,2 kg, Component B = 1,8 kg. 
Masa totala a kitului de 1 kg: Component A = 0,64 kg, Component B = 0,36 kg. 
Consum specific: 200 g/mp. 
Depozitare: în ambalaj original nedeschis, în loc uscat și ferit de îngheț, timp de 12 luni. 
Garanție: Pe răspunderea fabricantului 

 

 

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT 
Stratul suport să fie rezistent, compact, tare, curat, uscat, și fără umezeală. 
Pentru îndepărtarea impurităților, a grăsimii, sau a uleiurilor, folosiți Detergent neutru 
Favorit. 

 

 

SCULE ȘI CURĂȚENIE 
Trafalet, mixer, mănuși de protecție. 
După folosire sculele se curăță cu acetonă. 

 

 

APLICAREA AMORSELOR FAVORIT PRIM, ȘI FAVORIT PRIM PLUS 

 
Materialul se poate aplica timp de 15 minute. 
Este recomandat ca la aplicare să lucreze două persoane. Dacă nu este posibil, amestecati 
cantitați mai mici din componenții A și B, urmând ca pe parcurs, să mai pregătiți matrial 
pentru lucrare. 
De exemplu la kitul de 5 kg, împărțiți componentul A in două părți de 1,6 kg, iar componentul 
B în două părți de 0,9 kg. 
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Adăugați componentul B la cmponentul A, și amestecați cu un mixer la turație joasă până 
obțineți o mixtură omogenă. 
Aplicați amorsa imediat, cu ajutorul trafaletului pe suprafață. Dacă aveți de acoperit o 
suprafață mare, folosiți pulverizatorul special PermaPro pentru pardoseală de 250 sau 500 
mm. La colțuri folosiți bandă adezivă ramforsată cu fibră de sticlă. 
 
După aplicarea amorsei împăștiați pe suprafață nisip Favorit quartz abundent – 25 kg/10 mp. 
 
În cazul suprafețelor care intră regulat în contact cu apa sau umezeală, (băi, bucătării, etc.) 
Favorit Prim Epoxi se va întinde cu trafalet înainte de a aplica Favorit Béton Ciré. Lăsați să 
se usuce parțial, iar stratul de Favorit Béton Ciré se va aplica pe stratul de amorsă încă ușor 
lipicioasă. 
 
Temperatura ambientală, și cea a suprafeței să fie între +5, și +30 0C. 
 
Lăsați să se usuce minim 24 ore, înainte de a depărta surplusul de nisip. În cazul pardoselilor 
proaspăt turnate sau clădiri neterminate se recomandă o uscare de minim 36 de ore, în 
funcție de priza plăcii de beton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS  
Informații referitoare la nivelul emanării în interior a materialelor volatile, care 
prezintă pericol de toxicitate în cazul inhalării pe următoarea scală: A+ (emanare 
toxică foarte joasă), C (emanare mare)  
 
Atenție: 
Prezenta descriere a produsului și ghidul de utilizare sunt rezultatul probelor de laborator, precum experiențelor proprii. 
Cantitatea de material prelucrat, precum și procedura de aplicare pot fi afectate de condițiile de lucru. Cade în sarcina 
aplicatorului, să verifice cu probe preliminare recomandările noastre, și să asigure condițiile optime pentru prelucrarea 
materialelor. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele apărute din cauza aplicării necorăspunzătoare a materialelor. 
Pentru prescriptiile de siguranță, cereți fișa tehnică a produselor. 
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