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Descrierea produsului 

 Rimano® GRUND – grund de amorsaj 
universal sub formă de pulbere, pe bază 
de răşini sintetice şi nisip cuarţos. 

Domeniul de utilizare 

 Destinat pentru egalizarea absorbţiei de 
apă a suprafeţelor suport şi pentru 
creşterea aderenţei suprafeţelor suport 
(pereti si plafoane la interior) înaintea 
tencuirii ori a aplicării de glet in strat de 
grosime >1mm.  

 Recomandat pentru amorsarea 
suprafeţelor suport cu absorbţie de apă 
foarte ridicată sau foarte scăzută (beton 
mololit sau prefabricat, beton poros, 
zidărie din cărămidă, BCA, tencuială ipsos 
sau ciment-var-nisip).  

Suprafaţa suport 

 Suprafaţa suport trebuie să fie curată, 
nedeformabilă, fără praf, fară urme de 
grăsimi, gudroane sau funingine, 
neîngheţată, uscată şi protejată de 
umiditate excesivă.  

 În cazul suprafeţelor vopsite se 
recomandă îndepărtarea în totalitate a 
stratului de vopsea. 

Condiţii de aplicare 

 A nu se folosi pe suporturi înghetate sau 
la temparaturi de îngheţ. 

 Nu se aplică pe suprafeţe  excesiv de 
calde sau expuse acţiunii directe a apei. 

 Temperatura aerului, a materialului şi a 
stratului suport trebuie să fie peste +5°C 
şi sub 35°C. 

 Suprafeţele amorsate trebuie să fie 
protejate de îngheţ, razele solarelui, apă  
şi alte intemperii până la uscarea 
completă. 
 
 
 
 

Aplicarea 

Prepararea materialului: 

 Se toarnă conţinutul unei pungi de 5 kg 
Rimano® GRUND în 6 litri de apă curată, 
rece.  

 Se amestecă manual sau cu ajutorul unui 
mixer electric pana la obţinerea unui 
amestec fluid, omogen, fără aglomerări. 
Dupa un repaos de aproximativ 10 minute 
se reamestecă.  

Mod de lucru: 

 Materialul obţinut se aplica cu o bidinea 
sau cu o pensula lată. 

 Atenţie! Pentru a se evita sedimentarea 
particulelor solide se recomandă 
reamestecarea şi în timpul aplicării.  

 Suprafeţele devin utilizabile pentru 
operaţiile următoare după uscarea 
completă a grundului. 

 Dupa uscarea completă a grundului, 
rezultă o suprafaţă rugoasă ce poate fi 
finisată cu gleturi şi tencuieli Rimano®. 

 Rimano® GRUND nu se amestecă cu 
alte materiale. 

Unelte necesare: 

 Se vor utiliza unelte curate (galeti, 
bidinea, pensulă etc.).  

 Curăţirea uneltelor se face cu apă 
curată imediat după folosire.  

Condiţii de păstrare a produsului 

 Păstraţi produsul la loc uscat, în 
ambalajul original, sigilat, ferit de 
intemperii.  

 În cazul utilizării parţiale, galeata se va 
închide cât mai bine posibil (pentru 
evitarea transferului de umezeală din 
aer) în vederea utilizării ulterioare. 

 Produsul are termenul de valabilitate  
24 luni de la data fabricaţiei inscripţionat 
pe ambalaj. 

Măsuri de protecţie a „Mediului şi a 
Sanatăţii şi Securităţii muncii” 

 Se recomandă a se lucra cu echipament 
de protecţie adecvat: îmbrăcăminte de 
protecţie, ochelari, mănuşi şi mască de 
praf.  

 Se vor evita: contactul cu ochii (în caz 
de nevoie clătiţi cu multă apă şi contactaţi 
medicul), contactul prelungit cu pielea, 
ingestia/inhalarea.  

 Se recomandă desfacerea cu grijă a 
ambalajului şi manipularea cu grijă a 
pulberii pentru reducerea formării prafului 
la locul de muncă.  

 Deşeurile de ambalaje precum şi cele 
rezultate din utilizarea produsului, vor fi 
tratate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

 Ambalaj 100% reciclabil. 

 A se respecta recomandările făcute în 
Fişa cu Date de Securitate. 
 
 
 
 

Date tehnice 
Parametrii produsului prezentaţi mai jos se 
referă la condiţii de temperatură de 20°C 
și umiditate relativă a aerului de 65%. 

Compoziţie 
Răşini sintetice şi nisip 
cuarţos 

Reacţie la foc  Clasa F 

Fineţe 99% sub 1000μm 

Aderenţa >0.5 N/mm
2
 

Timp de lucru aprox. 8 ore 

Timp de uscare aprox. 24 ore 

Raport amestec 6 kg pulbere/ 5L de 
apă 

Consum 
orientativ de 
pulbere 

0.15 – 0.2 kg/m
2
  

Ambalaj  
Găleţi 

  5 kg  

Palet 70 găleţi 
 

Produs cu agrement tehnic.  


