
 

FISA TEHNICA 
AMORSA BITUMINOASA ARCO BITUPRIMER  
 

• ARCO BITUPRIMER este o amorsa bituminoasa bazata pe bitum oxidat si solventi, ce poate 
fi folosita pentru tratarea suprafetei suport inaintea impermeabilizarii cu membrane 
bituminoase. 

• ARCO BITUPRIMER se aplica pe suprafeŃele poroase , pentru a imbunatati aderenta 
elementului impermeabil la stratul suport. 

• Amorsa bituminoasa actioneaza prin blocarea prafului si prin inchiderea porilor suprafetei 
de beton . Produsul este gata preparat si nu necesita diluare. 

•  Pentru a obtine rezultate cat mai bune , substratul suport  trebuie sa fie curat , fara pete  de  
ulei, grasime , balti de apa sau alte particule. 

•  Nu se aplica la  temperaturi sub 5°C sau in conditii de umiditate si precipitatii. 
• Produsul se poate aplica cu pensula , rola , prin pulverizare sau stropire. 
•  Consumul depinde de starea suprafetei suport (porozitate,denivelari). Acoperirea medie pe 

suprafete de beton este in jur de 200-500 g/m² 
•  Membrana bituminoasa  se va aplica prin termosudare pe intreaga suprafata , pe un suport 

amorsat si complet uscat 
• ARCO BITUPRIMER se poate utiliza la diverse aplicatii si este recomandat la poduri, 

viaducte , pasaje rutiere si acoperisuri. Produsul  poate fi aplicat si pe suprafete metalice. 
  
  
  

ProprietăŃi tehnice 
U.M. Caracteristici 

    
Stare    lichida 

Culoare    neagra 

Culoare dupa uscare   neagra 

Greutate specifica Kg/dm³ 1.13±0.06 

Reziduuri uscate %  48 ± 5  

Viscozitate FORD 14 la 25 °C sec  16 ² 3  

Timp uscare  25°C superficiala minute *Aprox.30 min 

Timp uscare  25°C toata pelicula ore *Aprox.12 h 

        
    * Timpul de uscare variaza  in functia de umiditate. 
  
  
    
 

Ambalare : 20 litri  / bidon ; 33 bidoane  / palet;  22 paleti / camion 

Depozitare : bidoanele  se vor depozita in pozitie verticala , in locuri ferite de acŃiunea directă a razelor 

solare sau a temperaturilor negative extreme. Nu este recomandată depozitarea paleŃilor pe două rânduri 

suprapuse. 


