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GLX 292 FLEX PRIM 

 

AMORSĂ ACRILICĂ CU PUTERE MARE DE 
PENETRARE (MICRONIZATĂ) 

 
 

DESCRIERE 

 
GLX 292 FLEX PRIM este o amorsă acrilică 
micronizată, pe bază de apă, cu putere mare de penetrare.  
Ideală pentru pregătirea oricărei suprafețe poroase vechi 
sau noi, precum tencuială, cărămidă, beton, suprafețe 
gletuite etc. Crează o punte de aderență pentru tencuieli 
decorative acrilice, vopsele lavabile și acrilice, mortare, 
adezivi pentru plăci, materiale hidroizolante acrilice și pe 
bază de ciment etc. Stabilizează suprafețele pe care s-a 
aplicat vopsea în dispersie apoasă, pe bază de rășini 
vinilice, acrilice sau pe bază de var ori vopsele de calitate 
inferioară. 

 
Stabilizează și pregătește corespunzător suprafețele fragile 
(tencuială sfărâmicioasă, mortar pe bază de ciment etc), 
pentru aplicarea vopselelor și a tencuielilor etc. De 
asemenea, este utilizat pe suprafețe absorbante, precum plăci 
de gips-carton, lemn, etc pe care urmează să se aplice plăci 
ceramice.   
Prezintă putere mare de penetrare și reduce coeficientul de 
absorbție, permițând suprafețelor să respire.

 
            GAMA DE APLICARE 

 
Potrivit pentru:  

 Pregătirea suprafețelor noi, precum beton aparent, 
tencuială, plăci de gips-carton, suprafețe gletuite, cărămizi 
etc, pentru aplicarea vopselelor lavabile și acrilice. 

 Stabilizează suprafețele pe care s-a aplicat vopsea în 

dispersie apoasă, pe bază de rășini vinilice, acrilice sau pe 

bază de var. 

 Reduce absorbția suprafețelor poroase 

 Este utilizat pe suprafețe absorbante, precum plăci de gips-
carton, lemn, etc pe care urmează să se aplice plăci 

ceramice, 

 
 
 
  

 Pregătește suprafețele înainte de aplicarea 
materialelor hidroizolante (hidroizolații acrilice și 
pe bază de ciment, aplicate pe acoperișuri plane și 
balcoane). 


 Stabilizează suprafețele fragile (precum tencuială 

sfărâmicioasă, mortar pe bază de ciment). 


 Protejează suprafețelor acoperite cu tencuială pe 
bază de ciment, împotriva apariției sărurilor. 

 
            AVANTAJE-CARACTERISTICI 

 
 Se impregnează în profunzimea suprafeței.  Uscare rapidă 

   Protejează suprafețele de umiditate și le permite    să 

„respire”  
Acoperire excelentă 

Lucrabilitate excelentă 

 Aderență puternică  Performanță ridicată 

 Stabilizează suprafețele fragile 

 Reduce absorbția suprafețelor poroase  
 
            PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

 
Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie curată, uscată, 
fără praf, mucegai și ulei. Se îndepărtează vopseaua 
veche și deteriorată. În cazul în care chituirea suprafeței 
este necesară, utilizați STATUS 100% ACRYLIC. 
După ce chitul este uscat, șlefuiți suprafața și îndepărtați 
praful.. În cazul unor fisuri mari, aplicați un strat de chit 
STATUS ONE COVER, fără a necesita șlefuire.

 
GLX 292 FLEX PRIM nu se aplică pe suprafețe care conțin 
umiditate. Asigurați-vă că anulați cauza care produce 
umiditatea, apoi verificați dacă suprafața este complet 
uscată.
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PENETRARE (MICRONIZATĂ) 

 
 

APLICARE 
 
 
Se amestecă conținutul recipientului înainte de utilizare 

și se aplică produsul nediluat. ( după caz se poate dilua 

până la 100%). După aplicare, închideți etanș 

recipientul, pentru a se menține în stare bună și a 

asigura utilizarea ulterioară. Poate fi depozitat în 

siguranță într-un recipient etanș pentru mai mult timp. 

În cazul în care este necesar un al doilea strat, aplicați la 

cel puțin 4 ore după primul strat. Aplicați produsul prin 

pulverizare pe suprafețele absorbante și cu rugozitate 

ridicată. 

 
 
În acest fel se asigură o impregnare profundă a produsului 

pe întreaga suprafață, economisind energia și viteza de 

aplicare. Atunci când se aplică produsul trebuie să vă 

asigurați că este absorbit și nu doar aplicat pe substrat, 

formând o peliculă. După aplicare, îndepărtați resturile de 

material. Pe suprafețele proaspăt tencuite sau pe 

suprafețele de beton, aplicarea se face după 30-40 de zile. 

 
 
  

USCARE REVOPSIRE 
  

Uscare la atingere după  1 oră.  

Perfect rezistent la spălare după 4 săptămâni. 
Se poate revopsi după 4 ore. Timpul de uscare este valabil 

 în condiţii ambientale normale (25º C, 60% umiditate). 

 Orice diferenţă de temperatură şi de umiditate a mediului 

 ambiant poate modifica duratele de mai sus.. 
  

NUANȚE CONSUM 
  

 
Disponibil în culoarea alba. După aplicare devine 
transparentă. 

 
15-20 m²/lt, în funcție de gradul de absorbție al substratului. 

 

UNELTE CURĂȚAREA UNELTELOR 
  

 
Pensulă, trafalet și pistol cu 

pulverizator. 

 
Imediat după utilizare, se scurge materialul în recipient și se 
curăță toate uneltele cu apă caldă și săpun. Nu turnați 
lichidele de spălare în apa freatică.. 

 

AMBALARE DEPOZITARE 
  

Disponibil în recipient din plastic de 1kg, 5 kg și 20 kg. 

Depozitat în recipiente originale, etanşe, în loc uscat la 

temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C, timp de 24 luni de 

la data producţiei. 

  
  
 
            COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV) 

 
 Conținutul maxim admis de COV (Directiva 

2004/42/ΕC) pentru categoria  Α/h “Amorse,” Tip D, 
FAZĂ ΙΙ: 750 gr/lt. 

 
 Conținut maxim COV a produsului gata de utilizare 740 

gr/lt. 

 
           TEMPERATURA DE APLICARE 

 
Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 10ºC sau înainte 

de a ploua. În timpul aplicării, suprafaţa nu trebuie să fie 

expusă direct radiaţiei solare.

 
Condiţiile adverse în timpul sau imediat după 

aplicare pot afecta calităţile finale ale produsului.
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 CARACTERISTICI TEHNICE UNITĂȚI STANDARD VALOARE 
 Densitate (20ºC) (g/ml) EN ISO 2811.01-02 1.03 ± 0.05 
     

 Vâscozitate (sec) Flow Cup N
o
4 45 ± 15 

      
Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 0C, 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 substratului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate , utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările 
Thrakon. Din cauza imposibilităţii, din partea noastră, de a inspect a direct condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio 
garanţie cu privire l a 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 recomandari 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 car acteristicile 
produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzi le vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale 
companiei. Informaţiile d in prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.  

  


