
         
 
Fişă Tehnică 

FLEX-PRIMER
Grund acrilic de foarte bună calitate, pe bază de apă 
 
 

Proprietăţi 
 
Dispersie apoasă de răşini, cu mare putere de 
pătrundere, care aplicată pe suprafeţe poroase, le 
stabilizează şi creează condiţiile adecvate pentru 
aderenţa pe acestea a vopselelor hidrosolubile, 
adezivilor pentru plăci, materialelor elastomerice, 
mortarelor acrilice etc. 
Patrunde in porii suportului, în care se fixează şi 
acţionează ca strat de legatură între suport şi 
vopseaua, mortarul etc, care urmează a fi aplicate. 
 

Domenii de aplicare 
 
În combinaţie cu vopseaua hidroizolantă flexibilă 
FLEXCOAT, constituie un sistem excelent pentru 
hidroizolarea zidurilor. 
FLEX-PRIMER este utilizat şi ca grund gata 
preparat, pentru a asigura aderenţa vopselelor pe 
baza de apă pe suporturile din beton şi a 
tencuielilor acrilice MARMOCRYL pe suporturi 
poroase, precum suprafeţe de beton, zidărie, 
tencuială, gipscarton, plăci aglomerate etc.  
Stabilizeaza tencuiala slabita sau faramata. Este 
deasemenea utilizat pentru a reduce absorbtia apei 
de catre placile de gipscarton sau placile 
aglomerate pe care urmeaza sa se aplice adezivi 
pentru placile ceramice, mortarul elastic 
AQUAMAT-ELASTIC sau membrana Isomat® SL 
17. 
Este potrivit pentru aplicari in interior si exterior. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Forma:          emulsie 

Culoare:        alb 

Densitate:     1,00 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suprafaţa care va fi grunduită trebuie să fie uscată 
şi complet lipsită de praf, grăsimi, poluanţi etc. 

 
2. Aplicarea 
Amestecăm bine FLEX-PRIMER şi îl aplicăm 
uniform pe suport cu pensula, trafaletul sau 
pulverizatorul, înaintea aplicării vopselei. 
 

Consum 
 
100-200 gr/mp, în funcţie de absorbţia suportului. 
 

Ambalaj 
 
FLEX-PRIMER este ambalat in bidoane de plastic 
de 1 kg, 5 kg si 20 kg. 
 

Depozitare 
 
Minimum 12 luni de la data fabricaţiei, în spaţii 
ferite de îngheţ. 
 

Observaţii 
 
Temperatura pe timpul aplicării trebuie sa fie de 
minimum + 5°C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
S.C. ISOMAT ROMANIA SRL 
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
BUCURESTI: Str. Poteraşi, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263 
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484  Fax: 021 3166746 

www.isomat.ro  e-mail: info@isomat.ro 

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. 
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