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Toate suprafețele trebuie să fie rezistente, uscate, curate precum și lipsite de 
praf sau de ulei de decofrare. Suprafețele se vor curăța dacă este necesar.

Pregătirea stratului suport

Aplicare

Aprox. 1 minut/m2

Timp necesar de aplicare

Amorsa AQUAPANEL® pentru plăcile de ciment este o emulsie sintetică 
destinată amorsării plăcilor de ciment AQUAPANEL® pentru îmbunătățirea 
aderenței stratului de finisaj aplicat pe suprafața acestora.

Descriere

Suprafața suport Diluare 
(amorsă AQUAPANEL® /water)

Necesar material/m2

(amorsă AQUAPANEL® / m2) *
Timp de uscare  
(la 23 °C și 50 % umid. rel. a aerului)

Plăci de ciment AQUAPANEL® pentru pardoseli 1:1 50 g aprox. 3 ore

Plăci de ciment AQUAPANEL® pentru interior, Plăci de ciment AQUAPANEL® 
pentru exterior (tavane exterioare),  Plăci de ciment AQUAPANEL® SkyLite, 
Plăci de ciment AQUAPANEL® Universal, suprafețe neabsorbante

1:2 40 - 60 g aprox. 12 ore

Suprafețe puternic absorbante (cărămidă, beton poros, etc.) 1:4 50 - 100 g aprox. 12 ore
Lemn și suprafețe suport din lemn 1:1 60 - 80 g aprox. 6 ore  
Ceramică veche, terrazzo nediluat 70 - 100 g aprox. 3 ore  
* În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței suport

Domeniu de utilizare
Ca amorsă de aderență în cazul suprafețelor netede respectiv neabsorbante 
(placi ceramice vechi, mastic bituminos etc.). Oferă un grad înalt de aderență 
pentru plăcile ceramice și tencuială.

Pentru reducerea eficientă a absorbției de umiditate în cazul lemnului sau 
suprafețelor suport din lemn.

Ca amorsă în cazul suprafețelor puternic absorbante (cărămidă, beton poros 
etc.)

Pentru suprafețele foarte fin gletuite și fără pori, minimizeazând apariția la 
suprafață a bulelor de aer.

Pentru sisteme de pereți, tavane și pardoseli la interior și pentru sisteme de 
tavane la exterior.

Se aplică cu pensula, trafaletul cu rolă din lână sau peria si se lasă să se 
usuce. Temperaturile scăzute sau umiditatea ridicată a aerului prelungesc 
timpul de uscare.

Sculele și uneltele se vor curăța cu apă curată imediat după utilizare.

Suprafețele stropite accidental cu amorsa AQUAPANEL® pentru plăcile de 
ciment pot fi curățate cu apă curată. În cazul în care amorsa AQUAPANEL® 
pentru plăcile de ciment s-a uscat, aceasta se poate îndepărta numai mecanic 
de pe suprafețe (ex. prin răzuire).

Temperatura minima a mediului, materialului și suprafeței suport trebuie să fie
de cel puțin +5°C.

Condiții ambientale

■ 15 kg/găleată
■ Depozitare în loc uscat, răcoros și ferit de îngheț

■ Se poate păstra până la 18 luni în ambalajul original nedeschis.

Cod articol: 73789 (2,5 kg), 49279 (15 kg)

Transport şi depozitare

Tabel orientativ

Amorsa AQUAPANEL® pentru plăcile de ciment se poate dilua cu apă, conform
tabelului de mai jos.

Diluare

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la 
finalizare. Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va 
materializa aşa cum vă doriţi.

AQUAPANEL® este marcă inregistrată a Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România, AFI Tech Park 1, Bd. Tudor Vladimirescu 29, etaj 1, Bucureşti - Sector 5, 050881

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere 
în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în 
fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile 
asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.
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