
 

 

 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 

Fişă tehnică 

PRIMER-GB 
 

 

 

Grund pentru plăci din gipscarton 
 
 

Proprietăţi 
 
Grund acrilic alb, hidrosolubil, pentru aplicarea pe 
plăcile de gipscarton înaintea vopsirii acestora cu o 
vopsea în emulsie sau acrilică. 
Prezintă aderenţă foarte bună şi o mare putere de 
acoperire asigurând acoperirea suprafeţei chiar şi 
în cazul aplicării unui singur strat de vopsea şi 
contribuie la reducerea costului total al procesului 
de vopsire. 
Nu are miros şi este prietenos cu mediul şi cu 
utilizatorul. 
 

Domenii de aplicare 
 
PRIMER-GB este utilizat ca grund gata preparat 
pentru asigurarea aderenţei şi îmbunătățirea  
puterii de acoperire a vopselelor hidrosolubile pe 
plăcile de gipscaron. 
 
  

Caracteristici tehnice 
 
Culoare:      alb 

Densitate:          1,68 kg/l 

Timp de uscare:         1 oră, la atingere 

Timp pentru 
reluarea vopsirii:         3-4 ore 

Curăţarea uneltelor: 
Uneltele vor fi curăţate cu apă imediat după 
utilizare. 
 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului 
Suprafaţa de grunduit trebuie să fie uscată şi 
complet lipsită de praf, grăsimi, poluanţi etc. 
Se recomandă ca şpăcluirea plăcilor de gipscarton 
să se efectueze cu chitul special GB-COVER. 
Eventualele imperfecţiuni trebuie remediate 
 
2. Aplicarea 
Grundul PRIMER-GB se amestecă bine şi se 
aplică uniform pe suport cu bidineaua, cu trafaletul 
sau prin pulverizare, într-un strat. Dacă se doreşte 
o suprafaţă foarte netedă, se freacă grundul, după 
uscare, cu glaspapir fin. După îndepărtarea 
prafului poate urma aplicarea vopselei finale. 

 

Consum 
 
10-12 m

2
/l, în funcţie de absorbanţa suportului. 

 

Ambalaj 
 
Recipiente de 3 şi 10 litri. 
  

Timp de viaţă - Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
iniţial, sigilat, la temperaturi de +5

ο
C până la 

+35
ο
C, protejat de radiaţia solară directă şi de 

îngheţ. 
 

Observaţie 
 
Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de 
minimum +5

ο
C. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 
 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabelul Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produse h, tip SBA este de 30g/l 
(2010) pentru produsele gata preparate. 
Produsul PRIMER-GB gata preparat are conţinutul 
maxim de COV de 30 g/l. 
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