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    FIŞA TEHNICĂ 
AMORSĂ BITUMINOASĂ PE BAZĂ DE APĂ  Arco Bituprimer W 

 
Descriere: 
Arco Bituprimer W este o amorsă bituminoasă pe bază de apă, pentru suprafeţe din beton, având în 
compoziţie mixturi bituminoase, emulgatori şi apă. 
După evaporarea apei, creează o peliculă impermeabilizantă pe suprafaţa aplicată. 
 
Domeniul de utilizare: 
Se foloseşte ca substrat, pentru a bloca efectele prafului şi a reduce porozitatea suprefeţei de beton. 
În stare nediluată, poate fi utilizată ca emulsie bituminoasă  pentru impermeabilizarea suprafeţelor din beton, 
care nu sunt supuse unor dilatări substanţiale, sau în stare diluată,  ca amorsă pe suprafeţe de beton, lemn 
etc., permiţând o mai bună aderenţă la aplicarea membranelor bituminoase aditivate cu polimeri APP sau SBS, 
dar şi ca film de protecţie pentru ţevi metalice. 
 
Indicaţii tehnice: 
Arco Bituprimer W se aplică la rece. Pentru utilizarea ca amorsă, se recomandă diluarea cu apă în proporţie 
de 20%. După amestecarea cu mixerul mecanic, aplicarea se poate face cu pensula, rola sau prin pulverizare. 
Suprafaţa pe care se va aplica Arco Bituprimer W trebuie să fie uscată, fără urme de praf, ulei, rugină sau 
grăsimi. Amorsa bituminoasă nu se va aplica la temperaturi sub + 5°C sau în condiţii de umezeală şi ploaie, 
întrucât pot spăla produsul aplicat înainte ca acesta să se usuce. 
Timpul de uscare este influenţat de porozitatea suprafeţei de beton, grosimea stratului aplicat şi temperatura  
mediului ambiant. Pelicula se va usca în 4 ÷ 5 ore de la aplicare; timpul de uscare poate fi mai mare în cazul 
aplicării unui strat gros de material, la temperaturi scăzute sau în cazul unei suprafeţe cu absorbţie redusă.  
Consumul pe unitatea de suprafaţă depinde de porozitatea suprafeţei şi de procedura de aplicare.  
Consumul  aproximativ de  Arco Bituprimer W este de 200 ÷ 350 g/m2. 
 
Avantaje: 
Deoarece nu conține substanțe toxice și inflamabile, Arco Bituprimer W poate fi utilizat şi în spaţii închise. 
După evaporarea apei se formează un strat impermeabil de bitum, care nu se redizolvă cu apă. 
 
Ambalare, depozitare şi garanţie: 
Produsul este ambalat în bidoane metalice de 20 l. 
Arco Bituprimer W are o garanţie de 2 ani în ambalajul original. 

     Depozitarea se va face la temperaturi mai mici de + 35°C în spaţii închise şi uscate, ferite de razele solare.  
A se feri de îngheţ!  
 

     Norme de securitate: 
Produsul este neinflamabil, fără efecte dăunătoare asupra persoanei şi mediului, fără miros. Evitaţi contactul cu 
ochii şi pielea. Recomandăm utilizarea mănuşilor, a ochelerilor şi al echipamentului de protecţie.  

      
     Curăţirea instrumentelor: 
     Curăţirea instrumentelor de lucru se face după fiecare utilizare, cu apă fierbinte şi săpun; 
     După uscare se vor curăţa cu un diluant sintetic. 
 
     Date tehnice: 

 

Culoare în recipient Maro   
Culoare după uscarea peliculei Neagră 
Densitate 0,98 g/cm3 

Temperatura de înmuiere a bitumului + 70 °C 
Domeniul de temperatură la aplicare + 5 °C ÷ + 35 °C 
Conţinut de substanţe solide 46 % 
Timp de uscare peliculară 4 ÷ 5 ore 

 


