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FIŞA TEHNICÃ A PRODUSULUI 

Arco Bituprimer  
Descrierea produsului Amorsă pe bază de solvent 

Utilizãri  
Arco Bituprimer este utilizat pentru amorsarea suprafețelor din beton, zidărie și metal 
înainte de aplicarea membranelor bituminoase. Substratul trebuie să fie curat și uscat. 

Nu se folosește pe suprafețe umede.  

Timpul de uscare aproximativ 3 ore, în funcție de condițiile meteo.  

Temperatura de lucru: ≥ +5°C 

Numai pentru utilizare la exterior!. 

Caracteristici / Avantaje 
  Blocheazã praful şi închide porii suportului 

  Evaporare rapidã 

Standard armonizat  
 EN 15322:2013, Sistem 2+ 

DATE PRODUS  

Consistenţã Lichidã 

Culoare Negru 

Ambalare   Bidon: 25 L 
             10 L 

DEPOZITARE   

Condiţii de depozitare Depozitare în condiţii uscate şi rãcoroase, în ambalajul original sigilat şi protejat de 
lumina soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate mãsurile de 
protecţie privind depozitarea şi manipularea acestui produs. 

Valabilitate  24 de luni de la data fabricãrii, dacã este depozitat corect  în ambalajul original, sigilat şi 
nedeteriorat. A se vedea data expirãrii de pe ambalaj. 

DATE TEHNICE 

Compoziţie chimicã Amestec de bitum oxidat şi solvenţi volatili. 
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Densitate 
 

Aprox. 0,9kg/dm³ 

Consum 0,2 – 0,3 l/m2 

Procentaj bitum ≥60% 

Punctul de înmuiere al 
bitumului recuperat dupã 
încercarea cu inel şi bilã 

 
EN 1427                                       ≥+45°C     

Timpul de curgere EN 12846                                    ≤10 s 

APLICÃRI  
CONDIŢII/ LIMITÃRI 

 

Temperatura ambientalã Cel puţin +5°C 

Temperatura substratului Cel puţin +5°C 

Limitãri Evitaţi contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solvenţi (ex. polistiren, 
policarbonat, acrili).  

Ghid de aplicare 
 

Pe baza instrucţiunilor de instalare valabile.  

Metoda de aplicare Produsul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare sau stropire 

Note despre aplicare / 
Limitãri 
 
 
 

Pentru a obține rezultate cât mai bune, substratul suport trebuie să fie curat, fără pete 
de ulei, grasime, bălți de apă sau alte particule. 
Arco Bituprimer conţine solvenţi foarte volatili şi inflamabili. Aplicarea produsului în 
spaţii închise este permisã numai atunci când se asigurã o ventilare suficientã a 
spaţiului.  
Fumatul şi flãcãrile sunt interzise. 

Curãţarea sculelor Sculele şi echipamentele de aplicare trebuie curãţate imediat dupã utilizare cu solvenţi 
tehnici. 

Note Toate datele din aceastã fişã se bazeazã pe teste în laborator. Datele reale mãsurate pot 
diferi din cauza unor circumstanţe dincolo de controlul nostru. 

Restricţii locale Vã rugãm sã ţineţi seama cã performanţa produsului poate varia de la ţarã la 
ţarã,datoritã reglementãrilor specifice locale. Pentru descrierea exactã a domeniilor de 
aplicare, consultaţi fisa tehnicã localã a produsului. 

Informaţii referitoare la 
siguranţa şi sãnãtate 

Informaţii detaliate referitoare la siguranţa utilizãrii, depozitare şi decantarea 
substanţelor chimice, precum şi mãsuri de precauţie: informaţii fizice, toxice şi ecologice 
pot fi obţinute din fişa de siguranţa a produsului. 
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Prevederi legale 

Informaţiile şi, în mod particular recomandãrile referitoare la aplicarea şi utilizarea finalã 
a produselor Sika

 
sunt date cu bunã credinţã, pe baza cunostinţelor actuale ale Sika şi a 

experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat 
depozitate, manipulate şi aplicate în condiţiile considerate normale în fişa tehnicã a 
produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practicã, diferenţele dintre 
materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se 
poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau funcţionalitatea unui anumit 
material într-un anumit scop . Orice informaţii, alte recomandãri scrise sau sfaturi 
oferite exclud orice obligaţie din partea Sika România SRL. Drepturile de proprietate ale 
terţilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor generale 
de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sã consulte cea mai recentã versiune 
a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cãrei copie se livreazã la cerere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Sika Romania SRL 
Sediu central:                                                               Sediu administrativ: 
Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96    Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 
Cladirea Forum III, Etaj 7                                            Tel: +40 268 40 62 12 
Tel:+40 21 317 33 38                                                   Fax:+40 268 40 62 13                                                
Fax:+40 21 317 33 45                                                  office.brasov@ro.sika.com 

▪               www.sika.ro 
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