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• Universal` 
• Foarte concentrat` - acoperire mare
• Uscare rapid`
• Recomandat` pentru acoperiri cu parchet

Amors` concentrat` [i cu emisii foarte sc`zute (EC1). Aplica]ii: [ape de
ciment, pl`ci de beton, [ape de sulfat de calciu, [ape autonivelante,
pl`ci prefabricate pentru pardoseal`, pardoseli din piatr` [i ceramic`.
Potrivit` ca amors` înaintea lipirii parchetului cu adezivii Thomsit.
Nu este potrivit` pentru [ape pe baz` de magneziu. Thomsit R766 nu
este o barier` de vapori.

Suportul trebuie s` fie: f`r` defecte structurale, neted, s` nu sune a gol, cu
rezisten]e la compresiune [i întindere corespunz`toare, uscat în
permanen]`, f`r`: praf, lapte de ciment, tratamente de suprafa]` sau
contamin`ri care ar împiedica aderen]a. Suportul trebuie s` fie în acord cu
standardele na]ionale [i europene (exemplu BS CP 5325 & 8201 &
8203, DIN 18365). Trebuie îndep`rtate mecanic: urmele de adeziv,
urmele de [ape autonivelante, resturi de acoperitori. {lefui]i [apele pe
baz` de sulfat de calciu (cu abraziv de 16) si aspira]i. {lefui]i (sau peria]i
cu peria de sârm`) [i aspira]i suporturile. Suporturile din piatr` sau
ceramic` trebuiesc cur`]ate cu Thomsit PRO 40.

Agita]i bine bidonul. 
Pentru suprafe]e absorbante dilua]i Thomsit R766 în raport de 1:4 cu ap`
[i aplica\i uniform cu trafaletele. Suprafe\ele poroase (foarte absorbante)
pot necesita un al doilea strat de amors`, dupa ce primul strat s-a uscat.
Pentru suporturi din beton dilua]i Thomsit R766 1:1 cu ap`. 
Pentru suprafe]e neabsorbante dilua]i Thomsit R766 in raport de 1:1 cu
ap` [i aplica\i uniform cu rola (trafaletele). Evita]i b`ltirea!
Înaintea lipirii parchetului l`sa]i amorsa s` se usuce complet.
Consulta]i-ne înaintea lipirii parchetului direct pe suporturi din sulfat de
calciu cu adezivi pe baz` de ap`.

MOD DE APLICARE

PREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

R 766
Amors` universal`
Pentru suporturi absorbante [i neabsorbante
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• Nu aplica]i produsul la temperaturi ale pardoselii sub +15°C sau la
umiditate relativ` peste 75%.
• Folosi]i numai ap` curat` pentru diluare.
• Îndep`rta]i urmele proaspete de amors` cu cârpe uscate.
• Sculele [i echipamentele pot fi cur`]ate cu ap`.
• Etan[a]i bidoanele bine, dup` folosire.
Timpul de uscare depinde de temperatur`, umiditatea relativ` [i
absorb]ia suprafe]ei suport.

Thomsit R766 nu con]ine solven]i în acord cu TRGS 610 [i este o
alternativ` potrivit` pentru produsele care con]in solven\i. Nu sunt
necesare proceduri sau m`suri speciale de siguran]`. Riscurile ca pe
termen mediu sau lung s` apar` concentra]ii apreciabile de compu[i
organici volatili (COV) în aerul din înc`peri este neglijabil.
Nu arunca]i produsul în sistemul de canalizare, în cursuri de ap` sau sol.
Recicla]i containerele goale (r`zuite, cur`]ate [i deschise). Codul
de[eului este conform catalogului european de de[euri (EWC)[i a HG
856/2002.

Stare Lichid`
Culoare Portocaliu
Greutate specific` aprox 1,05 kg / litru
Consum
suporturi absorbante Aprox 150-200g / mp 

diluat 1:4 = 30-40 g / m2 de R766
[ape de ciment, [ape pe baz` 
de sulfat de calciu, [ape 
autonivelante, pl`ci prefabricate 
pentru pardoseli
pl`ci de beton aprox 300g / mp diluat 

1:1 = 150 g / m2 de R766
suporturi neabsorbante aprox 50-100g / mp 

diluat 1:1 = 25-50 g / m2 de R766
pardoseli din piatr` sau 
ceramice, [ape pe baz` de 
bitum, pardoseli din lemn
Timpi de uscare înaintea aplic`rii [apei autonivelante:
a) Thomsit AS1 pe [ap` 

din ciment a) nu se a[teapt`
b) pe [ape din ciment b) minim 1 ora
c) pe toate celelalte 

suporturi absorbante c) 24 de ore
d) suporturi din lemn d) 24 de ore
e) pe celelalte suporturi e) aprox 6 ore

neabsorbante
Timpi de uscare înaintea aplic`rii parchetului:
a) cu adezivi reactivi a) 24 ore
b) cu adezivi pe baz` b) aprox 6 ore
de solvent sau ap` pe 
suprafe]e absorbante
Rezisten]a la temperatur` max. + 50 grade Celsius (potrivit` la
dup` uscare înc`lzirea prin pardoseal`)
Temperatura la transport [i de la + 3 p\n` la + 50 grade Celsius
depozitare (sensibil` la înghe]!)
Termen de valabilitate 12 luni în condi]ii ambientale normale

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`.

SåNåTATE & SIGURAN}å, EVACUARE
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