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• bicomponent`
• f`r` solven]i
• aderen]` ini]ial` mare
• protec]ie \mpotriva umidit`]ii suprafe]ei (< 6 CM%)
• rezisten]` la solicit`ri extreme
• pentru pardoseli \nc`lzite

Thomsit R755 este o amors` epoxidic` f`r` solven]i, bicomponent`,
pentru tratamentul preliminar al suprafe]elor absorbante [i
neabsorbante (pardoseli din pl`ci de piatr`, metal, [ap` cu resturi de
magnezit, asfalt [i adeziv). Pe [apa de magnezit - dup` [lefuire sau
sablare - este suficient` aplicarea unui singur strat de amors` epoxidic`
(plus pres`rare de nisip). Este impermeabil` fa]` de vaporii de ap`. 
Poate fi folosit` pentru repararea fisurilor sau \mbun`t`]irea suprafe]elor
suport absorbante sau critice.

Suprafa]a trebuie s` fie neted`, uscat`, curat`, f`r` fisuri, cu rezisten]`
bun` la întindere [i compresiune. Suprafe]ele care con]in resturi de
adeziv trebuie foarte bine cur`]ate. Umiditatea suportului trebuie s` fie
mai mic` de 6% CM.

În cazul suprafe]elor absorbante:
{apele pe baz` de ciment sau suprafe]ele de beton nu trebuie s`
con]in` substan]e care ar putea \mpiedica aderen]a (laptele de ciment ,
praf) iar apoi trebuie aspirate.

Înainte de amorsarea [apelor anhidrit (gips), trebuie îndep`rtat prin
[lefuire stratul de suprafa]` astfel încât particulele de material  s` fie
vizibile, dup` care se aspir`.

În cazul suprafe]elor compacte, neabsorbante:
Înaintea amors`rii suprafe]elor de piatr`, ceramice, metalice etc. este
obligatorie cur`]area suprafe]elor cu substan]ele de cur`]are [i cl`tire,
dup` care asperiza]i suprafe]ele. 
|n cazul cre`rii unei impermeabilit`]ii fa]` de vaporii de ap`: suprafa]a

pe baz` de ciment care dep`[e[te valoarea de umiditate permis`
trebuie cur`]at` complet de orice strat care ar putea \mpiedica aderen]a
(lapte de ciment, resturi de adeziv etc.) prin [lefuire, frezare.

Materialul este livrat \n dou` componente \ntr-un sigur ambalaj. Vom
permite scurgerea componentei B în r`[ina din partea inferioar` a cutiei -
componenta A, dup` care vom amesteca compozi]ia cu un mixer pân`
la omogenizare . Timpul de amestecare este de minim 2 minute. Nu se
pot amesteca cantit`]i par]iale. Se recomand` aplicarea abundent` a
grundului cu rola cu peri mici. Pentru ob]inerea impermeabilit`]ii fa]` de
vaporii de ap` [i umiditate, amorsarea se va face în strat dublu. Stratul
al doilea trebuie aplicat dup` uscarea primului strat, perpendicular pe
direc]ia de aplicare a primului strat (aplicare încruci[at`). Dup`
grunduire, suprafa]a înc` umed` trebuie pres`rat` cu nisip de cuar] -
minim 2 kg/mp, m`rimea granulei: 0,3-0,7 mm  -  [i se va l`sa s` se
usuce 24 de ore. |n ziua urm`toare, surplusul de nisip care nu s-a lipit
trebuie îndep`rtat (aspirare).
Aten]ie! În cazul aplic`rii în strat dublu doar cel de-al doilea strat se va
pres`ra cu nisip de cuar]!

MOD DE APLICARE

PREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

R 755
Amors` epoxidic`
Pentru suprafe]e critice [i suprasolicitate
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Henkel România S.R.L.
Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucure[ti, 014134, 
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabric` [i depozite:
{oseaua de Centur` Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Jude]ul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Contact v~nz`ri:
Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro

În stare lichid` are efect toxic, iar \n stare înt`rit` nu este periculoas`. În
timpul lucr`rilor, temperatura suprafe]ei trebuie s` fie mai mare de
150C, iar umiditatea mai mare de 65%. Timpul de p`strare în recipientul
de preparare [i timpul de înt`rire depinde de temperatura înc`perii [i de
umiditatea relativ` a aerului: la c`ldur` timpul scade, la rece timpul se
prelunge[te.
Se recomand` cur`]area uneltelor imediat dup` utilizare (cu spirt,
alcool). Materialul r`mas nu trebuie v`rsat în scurgeri, în ape naturale
sau pe sol!

Date tehnice de siguran]`:
Component A (r`[ina): Produce irita]ii ale ochilor [i pielii. Este toxic`
pentru organismele din ap`; în ap` produce efecte toxice îndelungate.

Component B (substan]a de \nt`rire): Xi: iritant. Caustic.
Reguli de siguran]` de respectat în timpul lucr`rilor:
Dac` substan]a p`trunde în ochi, trebuie s` cl`ti]i cu ap` abundent` [i s`
v` adresa]i medicului. Folosi]i m`nu[i de protec]ie! Dac` substan]a intr`
în contact cu pielea, sp`la]i imediat cu ap` [i s`pun. 
Lucra]i în înc`peri bine aerisite! În cazul accidentelor sau dac` vi se face
r`u, chema]i imediat un medic. Dac` este posibil, ar`ta]i-i eticheta.

În ambalajul original, la temperaturi de peste + 50C, la loc uscat [i
r`coros.

Cutii de tabl` cu capac dublu de 7 kg.

În condi]ii de depozitare corespunz`toare: 12 luni de la data fabric`rii.

Compozi]ie: Component A: r`[in` epoxi 
(M = 700)

Component B 
(substan]` de reticulare): amin` alchidic`

component A:              component B:
Culoare:                                          galben deschis           galben maroniu
Consisten]`:                                        vâscos                              fluid
Densitate specific`:                      1.1 kg/l                           1,0 kg/l
Propor]ie de amestec 
(A:B):                                                  5 p`r]i                             2 p`r]i
Timp de p`strare 
în recipientul de preparare: aprox. 45 min
Timp de uscare (înt`rire): 24 ore
Rezisten]` termic` a materialului 
la transport, depozitare: de la - 200C pân` la + 500C
Rezisten]` termic` a 
materialului dup` priz`: pân` la +800C 
(se poate utiliza [i în cazul 
podelelor cu înc`lzire 
prin pardoseal`)
Rezisten]` la ap`: impermeabil
Consum (aplicare cu rola): 300 g/mp/aplicare
Suporturi foarte absorbante: 300-600 g/mp/primul strat

Datele de mai sus sunt date pentru condi]ii atmosferice medii 
(+ 230C [i umiditate relativ` a aerului 55%). În cazul unor temperaturi mai
sc`zute sau a umidit`]ii mai ridicate a aerului, timpul de priz` poate cre[te.

Informa]ia con]inut` mai sus este general` [i nu este potrivit` oric`rei suprafe]e suport, proiect sau sistem.
Informa]ia se bazeaz` pe experien]a noastr` acumulat` p~n` azi [i pe rezultatele unor continue [i atente
teste. Variatele condi]ii [i metode de utilizare vor influen]a aplicarea acestui produs. 
Performan]a optim` a produsului depinde de judecata profesional` a utilizatorului [i a conformit`]ii ei cu:
practica comercial`, standardele aplicabile [i codurile de practic`, care sunt factori \n afara controlului nostru.
Aplicarea, folosirea [i prelucrarea produselor noastre se realizeaz` \n afara posibilit`]ii noastre de control [i
supervizare [i reprezint` exclusiv responsabilitatea dumneavoastr`.  Apari]ia acestei fi[e tehnice Thomsit
face ca informa]ia anterioar` referitoare la produs s` devin` perimat`.

TERMEN DE VALABILITATE

DATE TEHNICE

AMBALARE

DEPOZITARE

INFORMA}II UTILE


