
 
 
Fișă tehnică 

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO 

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. | Ediție: 28.4.2021 

 

Grund acrilic, pe bază de apă, prietenos cu mediul 
 

Descriere 
 
ISOLAC AQUA-PRIMER ECO este un grund 
acrilic, pe bază de apă, prietenos cu mediul, pentru 
suprafețe din lemn. Are o aderență excelentă și 
putere mare de acoperire. Nu are miros, în plus 
este prietenos cu mediul și cu utilizatorul. Este 
adecvat pentru aplicare la interior și la exterior. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOLAC AQUA-PRIMER ECO este folosit pe 
suprafețe noi sau vechi de lemn și formează 
suportul ideal pentru vopseaua email, pe bază de 
apă, prietenoasă cu mediul, ISOLAC-AQUA ECO. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Culoare:                 alb 

Tip:                   100% grund acrilic, pe bază 
de apă 

Densitate:  1.30 kg/l  

pH: 8-9 la +23°C 

Aderență:  2.0 N/mm
2
 

Vâscozitate (Poise): 13-17 

Timp de uscare: 1 oră (la atingere) 

Timp de reacoperire: 6 ore 
 
Curățarea uneltelor: 
Se va îndepărta cât mai multă vopsea de pe 
unelte, înainte de curățare. Pe urmă, acestea se 
curăță cu apă și detergent, imediat după folosire. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului  
Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, 
materiale friabile, praf, etc. Eventualele 
imperfecțiuni trebuie netezite prin frecare cu hârtie 
abrazivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aplicare 
ISOLAC AQUA-PRIMER ECO se aplică într-unul 
sau două straturi, diluat cu 5-10% apă curată 
pentru pensulă sau trafalet și 20-30% pentru 
aplicarea prin pulverizare. După uscare, se freacă 
cu hârtie abrazivă, pentru a forma o suprafață 
netedă, pentru stratul final de vopsea. 
Temperatura pe timpul aplicării şi uscării grundului 
trebuie să fie de la +10°C până la +35°C. 

 

Acoperire 
 
ISOLAC AQUA-PRIMER ECO acoperă 12 m

2
/l, pe 

suprafețe pregătite corespunzător. 

 

Ambalaj 
 
Găleți de 0.75, 2.5 l și 10 l.  

 

Durată de viață – Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, 
sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, 
protejat de soare şi îngheţ. 

 

Compuși Organici Volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabelul Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30 g/l 
(2010), pentru produsul gata de utilizare.  
În ceea ce privește criteriile ecologice pentru 
acordarea Etichetei Ecologice UE, în conformitate 
cu Decizia 2018/666, care modifică Decizia 
2014/312/EU (Anexă, Tabelul 3), conţinutul maxim 
admis de COV pentru subcategoria de produs g 
este de 15 g/l, pentru produsul gata de utilizare. 
Produsul gata de utilizare ISOLAC AQUA-PRIMER 
ECO are un conţinut de 9.12 g/l COV. 
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