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Amorsă AQUAPANEL®

pentru plăcile de ciment
Este o emulsie sintetică pentru aderență 



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 marca inregistrata a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

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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Toate suprafețele trebuie să fie rezistente, uscate, curate precum și lipsite de 
praf sau decofrol. Suprafețele se vor curata daca e necesar.
.

Pregătire strat suport

Aplicare

Aprox. 1 minut/m2

Timp necesar de aplicare

Este un concentrat sub forma lichidă de culoare portocalie, pe baza de rășini sin-
tetice în dispersie apoasă, fără solvenți ce servește la obținerea unei aderențe 
optime pe plăcile de ciment AQUAPANEL® 

Utilizare

Suprafata suport Diluare 
(amorsă AQUAPANEL® / apă)

Necesar material / m2 

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

Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. pardoseli 1:1 50 g aprox. 3 ore
Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. interior &
Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. exterior & suprafețe neabsorbante  

1:2 40 - 60 g aprox. 12 ore

Suprafata puternic absorbantă (cărămidă, beton poros, etc) 1:4 50 - 100 g aprox. 12 ore
Lemn si suprafete suport din lemn 1:1 60 - 80 g aprox. 6 ore  
Ceramica veche, terrazzo nediluat 70 - 100 g aprox. 3 ore 

Domeniu de utilizare
Ca amorsă de aderență în cazul suprafețelor netede respectiv neabsorbante 
(placi ceramice vechi, mastic bituminos etc.)

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

Ca grund in cazul suprafetelor puternic absorbante (caramida, beton poros etc.)

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

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

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

Se aplica cu pensula, trafaletul cu rulou de lana sau peria si se lasa sa se usuce. 
Temperaturile scazute sau umiditatea ridicata a aerului prelungesc timpul de 
uscare.

Sculele si uneltele se vor curata imediat dupa utilizare cu apa curata.

Temperatura minima a mediului, materialului si suprafetei suport trebuie sa fie 
de cel putin +5°C.

Temperatura de lucru

■ 2.5 kg/găleată,  15 kg/găleată
■ In loc uscat si racoros ferit de îngheț.
■ Nedeschis este depozitabil 12 luni

Cod articol: 73789 (2.5 kg), 49279 (15 kg)

Depozitare

Tabel orientativ 

* în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței suport


