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Amorsa Favorit Prim și Prim Plus – date tehnice 
 

 

DESCRIERE 
Amorsa Favorit Prim este un punte de aderență - folosit la șape, pardoseli încălzite, tencuieli 
sau beton - pe bază de apă, fără solvenți, din rășină sintetică acril-stirol copolimer. 
Amorsa Favorit Prim Plus este un punte de aderență - folosit la suprafețe etanșe, ca lemn, 
metale, vopsea, plăci ceramice, sau beton sclivisit - pe bază de apă, fără solvenți, din rășină 
sintetică acril-stirol copolimer. 
Amorsele Favorit Prim și Prim Plus sporesc coeziunea și îmbunătățesc hidratarea 
învelișurilor. 

 

 

CARACTERISTICI 
Tipul: punte de aderență 
Culoare: lichid albastru (Prim), lichid alb (Prim Plus) 
Sensibil la îngheț 
Ambalaj: 1 lit, 5 lit, 20 lit. 
Consum specific: 1 litru pentru 10-12 m2. 
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. 

 

 

ALEGEREA AMORSEI 
Este important să se determine dacă suprafața suport este poros, sau este etanș. Pentru 
acesta folosiți câteva picături de apă. 
Dacă apa se absoarbe, este poroasă, dacă nu, este etanș. Pe suprafețe poroase folosiți 
Favorit Prim, iar pe suprafețe etanș Favorit Prim Plus. 
Pe suprafețe supuse umezelii, ca de exemplu dușuri, bucătării, spălătorii, sau in general pe 
suprafețe poroase (gipscarton, lemn, cărămidă, tencuială, etc.) care intră în contact regulat 
cu apa, și care nu au fost anterior izolate, folosiți amorsa Favorit Prim Epoxi. 
La colțuri folosiți bandă adezivă ramforsată cu fibră de sticlă  

 

SCULE ȘI CURĂȚENIE 
Trafalet, mănuși de protecție. 
După folosire sculele se curăță cu apă. 
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APLICAREA AMORSELOR FAVORIT PRIM, ȘI FAVORIT PRIM PLUS 

 
Produsul se poate utiliza la temperaturi intre 5 °C și 25 °C. 
 
Consum specific: 1 litru/10-12 mp 
În cazul șapelor ahidride verificați, ca umiditatea aerului să fie în concordanță cu prescripții. 
Amorsele Favorit Prim sunt gata pentru aplicare, nu se dizolvă! 
 
Cu ajutorul trafaletului aplicați amorsa pe suprafață, având grijă ca să nu rămână spații 
netratate, dar nici surplus de material. Dacă aveți de acoperit o suprafață mare, folosiți 
pulverizatorul special PermaPro pentru pardoseală de 250 sau 500 mm.  
Timp de uscare: 30 min. – 2 ore, în funcție de temperatură și de tipul stratului suport. Când 
este uscat la atingere, puteți aplica al doileea strat. 
 
În cazul suprafețelor foarte poroase, ca șapele anhidride, trebuie aplicat un al doilea strat 
din Amorsa Favorit Prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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