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FIŞA TEHNICĂ 
AMORSĂ  BITUMINOASĂ PE BAZĂ DE SOLVENT CU USCARE RAPIDĂ   
Arco Bituprimer  HP 
 
 
 
Descriere: 

Arco Bituprimer HP este o amorsă bituminoasă alcătuită dintr-un amestec de bitum oxidat şi solvenţi. După 
aplicare şi uscare, pelicula rezultată este similară unei vopsele hidroizolatoare, fiind aderentă la orice tip de 
substrat. Are proprietăţi excelente de penetrare, aderenţă şi consolidare a stratului suport, când se aplică pe 
suprafeţe uscate.  
 
Domeniul de utilizare: 
Se foloseşte pentru amorsarea şi uniformizarea suprafeţelor, mărind astfel aderenţa membranelor bituminoase 
la stratul suport. Arco Bituprimer HP fixează particulele de praf de pe stratul suport, creând astfel condiţii 
optime de aderenţă pentru membranele bituminoase ARCO pe suportul tratat astfel.  
Arco Bituprimer HP este folosit în special la amorsarea suprafeţelor viaductelor şi podurilor, împreună cu 
membranele bituminoase ARMEX BRIDGE, asigurând o foarte bună aderenţă la stratul suport din beton, ceea 
ce este foarte important la lucrările de hidroizolaţii la obiectivele supuse la trafic - poduri, viaducte şi pasaje 
rutiere şi de căi ferate. 
Se mai foloseşte şi la hidroizolarea fundaţiilor, dar şi la protecţia şi impermeabilizarea suprafeţelor de metal sau 
a conductelor metalice. 
 
Indicaţii tehnice: 

Arco Bituprimer HP se aplică la rece. Produsul este gata de utilizare şi nu necesită diluare. Aplicarea se poate 
face cu pensula, peria sau prin pulverizare.   
Pentru a obţine rezultate excelente, suprafaţa pe care se va aplică Arco Bituprimer HP trebuie să fie uscată, 
fără urme de praf, ulei, rugină sau grăsimi.  
Timpul de uscare variază între 3 ÷ 8 ore, în funcţie de condiţiile atmosferice. 
Consumul pe unitatea de suprafaţă a Arco Bituprimer HP depinde de porozitatea şi tipul stratului suport. 
Consum: 350 ÷ 500 g/m2 pentru suprafeţe de ciment. 
Consum: 200 ÷ 300 g/m2 pentru suprafeţe metalice. 
 
Ambalare şi depozitare: 

Produsul este ambalat în bidoane metalice de 20 l. 
Depozitarea se  face  în spaţii destinate materialelor inflamabile. Nu ţineţi produsul în soare sau în apropierea 
surselor de căldură. 
 
Norme de securitate: 

Aplicatorul trebuie să poarte echipament de protecţie şi mănuşi. 
Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă (protecţie). 
În spaţii închise, folosiţi aparate de ventilaţie. 
VOC valoare limită în CE (cat.A/h/BS): 750 g/l (2010) 
VOC valoare maximă: 600 g/l.  

      

Date tehnice: 

 

Stare fizică Lichid vâscos 
Culoare Neagră 
Densitate 0,96 g/cm3 

Temperatura de înmuiere a bitumului + 65 °C 
Domeniul de temperatură la aplicare + 5 °C ÷ + 35 °C 
Conţinut de substanţe solide 65 % 
Timp de uscare peliculară Aprox. 2 ore 

 


