
 

 

 

 

 

 

 

RENOGRUND PU RAPID                                                                         

Produs si Ambalat de către Bostik GmbH, Germany                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

AMORSA RAPIDA POLIURETANICA, FARA CONTINUT DE SOLVENT 

 

 

DOMENII DE UTILIZARE. 

Amorsa PU mono componenta pentru substraturi absorbante si neabsorbante cum ar fi :  

beton, sapa din ciment si pe baza de sulfat de calciu si magneziu, sape pe baza de oxid   

de magneziu, pardoseli din mastic, dale ceramice cat si ca amorsa înaintea lipirii cu ade   

zivi specifici pardoselilor din lemn.  Potrivita si pentru legarea si împietruirea mecanica a  

marginilor sapelor elicoptate si ca agent de legătura pe suporturi cu reziduuri de adezivi  

vechi foarte bine legaţi,  cat si pentru aplicare pe adezivi pe baza de sulfit. Recomandata 

pentru sigilarea umidităţii provocata de capilaritate sau umiditatea reziduala de pana la 5 % CM pe sape de ciment (se poate aplica 

si la umiditate reziduala mai mare, dar in acest caz trebuiesc aplicate 3 straturi), pe suprafeţele ce necesita impermeabilizare 

permanenta, dar nu este pretabila pentru sigilarea umezelii cauzate de capilaritate pe sape din calciu sulfat sau magneziu. De 

asemenea se foloseşte ca amorsa pentru sapele cu încălzire in pardoseala, înaintea lipirii podelelor din lemn cu adezivi 

poliuretanici sau silanici. Lucrările de umplere pot fi realizate fara împietruire cu cuarţ atunci când grundul RENOGRUND RAPID 

împreuna cu NIBOGRUND EXPRESS sunt aplicate din nou ca amorsa intermediara. 

 

DATE TEHNICE.                                                             

Componenta principala             Poliuretan colorat maroniu roşiatic.                                                 

Vâscozitate                                Uşor de întins si împrăştiat.  

Greutate specifica                      Aproximativ 1.2 g/cm³.  

Temperatura de procesare        De preferat intre +15°C şi +25°C. Aplicarea se face cu rola de velur sau rola de nailon. 

Consum                                      Ca amorsa aprox. 100 - 150 g/m².  

                                                   Ca sigilant împotriva umidităţii 5%CM, 250 - 300g/m²(2 straturi la interval de 1 - 2ore). 

Suporta trafic  si lipire                După aprox.1 - 2 ore de la aplicare, in funcţie temperatura de pardoseala si camera. 

Tratament climatic ulterior         După aprox.1 - 2 ore (după ce ultima aplicare s-a uscat). 

Pretabil la mobilier pe roti          Da (Roti in acord cu DIN EN 12529). 

Pretabil încălzire in pardoseala Da, ca amorsa. 

                                        Da ca sigilant împotriva umidităţii numai pana la o umiditate de max. 3%CM înainte  

                                                    de instalarea parchetului pe sape încălzite pe baza de ciment (nu calcium sulphate). 

GISCODE                                   RU 1. 

Agent de curăţare              Înainte de întărirea completa, folosiţi SOLVENT 300. 

Depozitare                                  12 luni in ambalaj original nedesfăcut, depozitat in loc răcoros si uscat (nu sub +5°C).          



 

 

 

 

 

 

 

PREGATIREA SUBSTRATULUI.                                                                                                                                                                

Substratul trebuie sa fie plan, curat, fără crăpături, rezistent la presiune si compresie si trebuie sa fie izolat de infiltraţiile de apa ce 

pot crea presiune, in acord cu regulile de aplicare.  

 

APLICARE. 

Aplicaţi cu rola de velur sau rola din nailon pentru aplicarea de vopseluri epoxy. Daca  aplicaţi cu spatula (consumul este 

întotdeauna mai mare), finisaţi întotdeauna cu o rola pentru a asigura acoperirea optima a suprafeţei si acoperirea porilor prin 

formarea unei pelicule subţiri de amorsa. Evitați băltirea, pentru că aplicarea în straturi groase duce la expandare si încetinește 

întărirea produsului, ducând astfel la împiedicarea adeziunii straturilor ulterioare. 

 

 Aplicat ca Amorsa   RENOGRUND PU RAPID se aplica cu rola de nailon sau velur, in mod egal si fără băltire. Daca se doreşte 

lipirea lemnului se lasă la uscare 1 – 2 ore, după care parchetul se poate lipi cu adezivi PU sau Silan (a nu se utiliza adeziv pe baza 

de apa sau solvent).  Daca se doreşte turnarea de sape autonivelante, imediat după aplicare, suprafaţa încă uda trebuie acoperita 

in mod egal cu nisip de cuarţ uscat Bostik  (granulaţie 0,4 – 0,8 mm), cca 2 - 3 kg/mp. 

 

Atunci când se utilizează ca amorsa pentru umplerea porilor in lucrările de reparare a suprafeţelor din substraturi de beton vechi in 

zone de acoperiş, trebuie utilizat înainte  de aplicarea lui Aqua Blocker /Aqua Blocker Liquid. Se poate trece la următoarele operaţii 

după aproximativ 2 ore de la uscarea ultimului strat de RENOGRUND PU RAPID. 

 

 Aplicat ca sigilant împotriva umidităţii  Ca sigilant împotriva umidităţii de pana la 5%CM, RENOGRUND PU RAPID trebuie aplicat 

in  2 straturi. In cazul aplicării la umiditate reziduala mai mare de 5 %CM, trebuie aplicate 3 straturi pentru o acoperire temeinica a 

suprafeţei.  După fiecare strat, lăsaţi la uscare pentru aproximativ 1 - 2 ore, dar numai maxim 6 - 8ore. Daca se doreşte aplicarea 

de sapa autonivelanta, după a doua aplicare, peste suprafaţa încă uda trebuie aplicat in mod egal nisip de cuarţ. Alternativ, in loc 

de nisip de cuarţ, amorsa RENOGRUND PU RAPID se lasă la uscare după care poate fi amorsata cu NIBOGRUND EXPRESS. 

In cazul in care suprafaţa urmează a fi supusa unor încărcături mecanice mari (motostivuitor) sau daca stratul de umplere (turnare) 

este gros, este necesara efectuarea sablării suportului pe care se aplica rasina. 

 

Timpi de lipire directa peste produs, când este aplicat ca grund sau membrana împotriva umezelii  : După ce ultimul strat de 

amorsa s-a uscat (60 – 90min), parchetul poate fi lipit intr-un interval de 24 ore (daca se depăşeşte intervalul se reaplica un nou 

strat) folosind următorii adezivi: NIBOFLOOR PU 18 - 2K, NIBOFLOOR PU 57 – 2K, PARFIX CLASSIC 1K, PARFIX STRONG 1K. 
 

RECIPIENTI  DE LIVRARE                                                                                                                                                                                                 

11 kg  canistra                                             Nr. articol  50-29410007    32 bucati  per palet                                                                                   

 

 

 

 

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a 

produselor furnizate de către noi asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea,produselor  noastre, se produc 

în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare  sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi constantă a 

produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!                                                                 Data revizuire : 11 /2014 


