
 
FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium BetPrimer 
 

PENOSIL Premium BetPrimer – este un primer de aderență pentru 

tratarea suprafețelor poroase și pentru îmbunătățirea rezistenței la uzură, 

atât în interior cât și în exterior, înainte de a aplica chituri, tiglaje, 

amestecuri de șape pentru sistemele de ciment și podele și podele, acoperiri 

cu tapet, vopsea, masticuri hidroizolante sau alte materiale de finisareș 

pentru întărirea suprafețelor tencuite. Va asigura o lipire superioară cu 

substratul, protecție împotriva apei și substanțelor alcaline. 

 

Domenii de utilizare 
Substraturi: beton, mortar, cărămidă, piatră naturală, materiale din lemn, materiale polimerice (strat de 

vopsea, linoleum, acoperiri polimerice etc). Diluat cu apă, este potrivit pentru întărirea suprafețelor 

fragile (de exemplu suprafețele de var). 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura aerului în timpul utilizării de la +10°C până la +30°C. 

Umiditatea relativă a suprafeței: lemn 8-12% și beton <80%. 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Substratul trebuie să fie curat, uscat și fără praf. Produsul se aplică pe substrat cu o perie de 

curățare sau o pensulă, în două straturi de acoperire. 

Podele: Primer diluat cu apă 1: 5 până la 1:20 (dispersie: apă). De exemplu, pentru pregătirea 

pardoselilor înainte aplicarea amestecurilor de șape, la un raport de 1: 3 până la 1: 5; straturi de 

beton, șapă de pardoseală manuală, amestecuri pentru întărirea și sporirea rezistenței la uzură la 

un raport de 1: 5 la 1:20; pentru întărire podelelor din beton la un raport de 1: 5 la 1:10. 

Amestecul de beton sau șapă poate fi aplicat imediat pe partea superioară a substratului de 

aderență umed. Permiteți grundul să se usuce timp de 2 ore înainte de acoperirea plăcilor 

ceramice, a suprafețelor neabsorbante și a substraturilor ce conțin urme de clei vechi. 

În cazul parchetului lipit pe substrat și sistemul de încălzire prin pardoseală, toate podelele din 

beton trebuie să fie șlefuite pentru a fi curățate complet de orice urmă de murdărie sau alte 

substanțe care pot împiedica aderența (de exemplu, urme de clei vechi). Numai suprafețele 

nivelate vor fi amorsate. 

Pereți și plafoane: Primer diluat cu apă 1: 5 până la 1:20 (dispersie: apă). Pentru întărirea ipsos 

la un raport de 1: 5 până la 1:20; îmbunătățirea adeziunii cimentului pe bază de ciment: 1,5mm 

- 1: 5 si 5-20 mm - 1:10; pentru consolidarea suprafețelor slabe la un raport de 1:15 la 1:20. 

Utilizați concentrat nediluat în cazul substratului neabsorbant. Aplicați PENOSIL Premium 

BetPrimer pe suprafața tratată în strat subțire și uniform. Acoperirea este în funcție de substrat 

3-10 m² / l. 

 

 



 
Curăţare 
Spălaţi mâinile şi uneltele cu apă.  

 

Date tehnice 
 

          Caracteristici Unitate Valoare 

Densitate g/cm
3
 1,04 

Timp de uscare ore 1-3 

pH  8 
Parametrii indicați au fost măsurați la 23 ° C și umiditate relativă a aerului de 50%. 

 

Culoare 
Lichid lăptos 

 

Ambalaj 
Sticlă de plastic de 1L, canistră de plastic de 3L, 10L, 25L. 

 

Condiții de depozitare 
Durata de depozitare garantată 24 de luni de la data fabricării, dacă este păstrat în ambalajul original 

închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, evitați înghețarea. 

 

Măsuri de siguranţă 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți 

imediat cu apă și consultați medicul. 

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa de date de securitate (SDS). 

 

 

 

 


