
 

GLX 190 
 

AMORSĂ PENTRU ADERENȚA 

PLĂCILOR CERAMICE ȘI MOZAICULUI 
 

DESCRIERE 
 

 
GLX 190 este o amorsă de aderență, gata de utilizare, 
potrivită pentru îmbunătățirea aderenței plăcilor ceramice 
pe suprafețe foarte netede, neabsorbante. Conține ră ini 
sintetice i nisip cuarțos.   

 
Prezintă o foarte mare putere de aderență pe diferite 
substraturi i rezistență la îngheț i la umezeală. Potrivită 
pentru uz interior i exterior. După aplicare, creează o 
suprafață zgrunțuroasă, rezistentă la condiții alcaline. 

 
  GAMA DE APLICARE 

 
Reprezintă soluția ideală pentru crearea unui strat liant pe 
care se aplică plăcile ceramice i mozaicul, pe substraturi 
interioare sau exterioare. De asemenea, acesta 
îmbunătățe te aderența adezivului pe substraturile netede 
i slab absorbante. 

 
 
 
 
De asemenea, se aplică pe: 
 substraturi lucioase 
 lemn, marmură, piatră 

naturală
 plăci de ciment
 pardoseli de metal sau 

industriale
 PVC 

 
   AVANTAJE - CARACTERISTICI 

 
 Nu conține solvenți organici
 Rezistent la uleiuri i la solvenți
 Lucrabilitate excelentă 
 Aderență puternică i rezistență la 

îmbătrânire  
. 

 
 
 
 Aderență excelentă pe substrat 
 După aplicare, creează o suprafață 

zgrunțuroasă i cre te aderența chiar i pe 
cele mai dificile substraturi.

 
      PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

 
Substratul trebuie să fie curat, stabil, fără grăsime i alți 
poluanți. Cu ajutorul unei unelte înlăturați noroiul, 
adezivii i alte reziduuri ale lucrărilor anterioare. De 
asemenea, curățați 

 
dacă este necesar i spălați zidul. Înlăturați apa în exces i 
lăsați zidul să se usuce înainte de aplicarea produsului. 

 
APLICARE  

  

 
Agitați recipientul înainte de utilizare. Apoi, aplicați 
produsul pe suprafață cu o pensulă moale sau cu o rolă, 
fără să-l diluați. Pentru cele mai bune rezultate se 
recomandă să mai aplicați un strat  

 
pe substrat, folosind un al doilea strat ud pe ud. Suprafața 
este pregătită pentru utilizare după 12 ore de la aplicare. Se 
recomandă aplicarea experimentală a produsului pe o 
suprafață mică înainte de utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  Suport tehnic: 0751 0751 02 ww w . thra ko n .g r   

http://www.thrakon.gr/


    
    

CONSUM AMBALARE - DEPOZITARE   
 
Consumul depinde de grosimea suprafeței i este de 
aproximativ 400 g/m

2
. 

Produsul este ambalat în recipiente de plastic de 5 i 15 kg i 
este depozitat timp de 12 luni în spații de depozitare, ermetice 
i ventilate, la temperaturi cuprinse între 00C  i +300C. 

 
  CURĂŢAREA UNELTELOR ŞI A MAŞINILOR  NU SE RECOMANDĂ 

 
Uneltele trebuie să fie curățate imediat după aplicare cu apă, 
în condițiile în care produsul are o aderență ridicată, chiar i 
pe suprafețele de metal. 

 
• Depozitarea produsului în condiții de îngheț sau la 

temperaturi ridicate.   
• Aplicarea produsului atunci când  depă im intervalul 
de temperatură.  

 
 COMPUȘI ORGANICI VOLATILI 8 
În conformitate cu directiva 2004/42/EC (anexa 2, tabelul A), conținutul maxim permis de COV (COMPU I ORGANICI 
VOLATILI) pentru subcategoria de produs tip WB este de 30 g/l (2010)  pentru  produsul gata de utilizare.  
Produsul gata de utilizare GLX 190 are un conținut maxim Hb<30 g/l COV. 

 
PRECAUȚII 

 
Protejaţi ochii şi pielea. În caz de contact, clătiţi cu multă 
apă. În caz de contact cu ochii, consultaţi imediat medicul. 
Citiți informațiile de pe etichetă i fi a tehnică a produsului  
 

 
înainte de utilizare. Purtați echipament adecvat i mănu i. 
Transportul în siguranță al produsului este disponibil la 
cererea profesioni tilor. 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE UNITĂȚI      STANDARD VALOARE 

Formă   Pastă  
Culoare   Verde  
Grosimea aplicării (mm)  0,8-1,0  
Granulația maximă (mm)  0,8  
Rezistența la umezeală   Excelent  
Rezistența la îmbătrânire   Excelent  
Rezistența la uleiuri i la solvenți   Excelent  
Capacitatea de respirație a peretelui   Da  
Capacitatea de respirație a peretelui   Nu  
Solvenți organici   Nu  
Densitatea amestecului (Kg/l) ΕΝ 1015-6 1,40  

     

Aderența substratului (N/mm
2
) ΕΝ 1015-12 ≥ 0,25  

Consum per strat (Kg/mm
2
)  0,30-0,35  

 
Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub  o temperatură de +23 C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să 
varieze în funcţie de condiţiile predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratu lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul şi experienţa 
companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările 
Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie 
cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică 
sau orice alte recomandări şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă limitată în urma adecvării 
produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în 
urma acceptării celor de mai sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară. 


