
         
 

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 

PL-BOND 

 

 

 Amorsă de aderenţă pentru tencuieli 
 
 

Proprietăți 
 Aplicar 
PL-BOND este o amorsă de aderenţă cu 
răşini sintetice şi nisip cuarţos. Este 
recomandată pentru suprafeţe neabsorbante, 
sau netede (în locul mâinii aruncate), pentru 
întărirea aderenţei tencuielii următoare.  Prin 
aplicarea acesteia se formează o suprafaţă 
rugoasă, rezistentă la mediul alcalin. 
silicon fungicid  

Domenii de aplicare 
 
PL-BOND se utilizează ca amorsă gata 
preparată pentru asigurarea rugozităţii 
suportului şi întărirea aderenţei tencuielii. 
Suprafaţa rezultată are rezistenţă mare la 
alcali şi constituie un suport ideal pentru 
tencuielile pe bază de ipsos . 
Produsul este recomandat mai ales la tratarea 
betonului monolit, şi a a altor suprafeţe din 
beton. 
Este utilizat la interior şi exterior. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Formă:             pastă 

Culoare:      roşu deschis 

Densitate:          1,42-1,46 kg/lit 

pH:                     8,0-9,5 

Timp de uscare:   1-2 h 

Timp de acoperire:     4-6 h 

 
Mod de utilizare 

 
1. Suportul 
Suprafaţa care urmează a fi amorsată trebuie 
să fie lipsită de praf, grăsimi, materiale friabile, 
urme de decofrol, etc. 
 
2. Aplicarea 
Înaintea utilizării, conţinutul unui recipient se 
amestecă bine până la obţinerea unui 
amestec omogen. PL-BOND se aplică cu 
trafaletul sau cu bidineaua, într-un strat. După 

uscarea amorsei se poate aplica stratul de 
tencuială. 
 

Consum 
 
200-400 g/m2, în funcţie de grosimea stratului. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 20 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 

24 luni de la data fabricaţiei, depozitat în 
ambalaj original sigilat, la temperaturi între 
+5OC şi +35OC. Protejaţi-l de expunerea 
directă la radiaţia solară şi de îngheţ. 
 

Observații 
 

 Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie 
între +5ºC și +30ºC. 
 În cazul aplicării produsului PL-BOND la 
exterior, se recomandă adăugarea de ciment în 
proporţie de 20% la greutate. 
• Pe suprafeţele din beton cu umiditate vizibilă 
(ex. apă din condens) sau beton cu o 
umiditate mai mare de 4% din masă nu 
recomandăm începerea lucrărilor de tencuire. 
 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE 
(Anexa ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de 
COV pentru subcategoria de produs h, tip 
SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul 
gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat Pl-BOND are un 
conţinut maxim <30 g/l COV. 
 
 
 
 
 

 


