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Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de mai 
sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. Odată cu 
apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 

 

 
 

    Topoplan® AC Grund 
    Amorsă bicomponentă pe bază de 

rașină acrilică 

 

 

   Topoplan® AC Grund este o rășină metacrilică cu 

vâscozitate mică, fără solvent, bicomponentă și 

transparentă, cu capacitate mare de penetrare, 

compusă dintr-o rășină lichidă și un întăritor de tip 

pulbere.  

 

Domenii de utilizare 
Topoplan® AC Grund se utilizează ca amorsă aplicată 

pe suporturile minerale pentru acoperirile ulterioare 

cu mortarul pa bază de rășină acrilică Topoplan® AC. 

 

Proprietăţi 

Topoplan® AC Grund 

• Are vâscozitate mică, nu conține solvenți și este 

transparent 

• Poate fi prelucrat și la temperaturi scăzute 

• Are capacitate foarte mare de penetrare și astfel 

este garantată aderența excelentă 

 

Punere în operă 

1. Pregătirea suprafețelor 

Suprafețele trebuie să fie curate și uscate. 

 

2.  Amestecare  

Omogenizați cu atenție rășina și întăritorul pulbere, în 

cantitățile dorite (vezi tabelul), într-un recipient curat 

cu ajutorul unei spatule, apoi întindeți imediat 

produsul pe suprafața suportului. Ca o recomandare, 

presărați nisip cuarțos (0,5 – 1 mm) peste amorsă 

proaspăt aplicată. Straturile ulterioare de acoperire 

se pot aplica oricând numai după întărirea amorsei 

(vezi tabelul). Raportul de amestecare rășină / 

întăritor trebuie respectat cu strictețe altfel întărirea 

corespunzătoare a amorsei poate fi periclitată.  

 

 Consum 

În funcție de rugozitatea stratului suport consumul de 

amorsă poate varia între 0,3 – 0,6 kg/m2. 

 

Depozitare 

În spații răcoroase, bine ventilate și uscate. Evitați 

expunerea la acțiunea directă a razelor solare.  

Este recomandat ca produsul să fie aplicat în termen de 12 

luni de la data fabricării înscrise pe etichetă. 

 

Livrare: 

2 bidoane la 1 kg și pungă de 100 g. 

 

 Temperaturi de prelucrare 

De la - 10 °C pânâ la + 30 °C. Întărirea materialului este 

întârziată la temperaturi scăzute și este accelerată la 

temperature ridicate. 

 

Produse periculoase – sugestii 

Produsul Topoplan® AC Grund este inflamabil! Asigurați-vă 

că recipienții materialului sunt bine închiși. Depozitați 

materialul într-un loc răcoros, bine ventilat și departe de 

sursele de aprindere. Nu fumați în preajma acestuia. 

Pulbere: Clasă 5,2 UN – Nr. 3106, Lichidul: Clasă 3 II, III 

UN – Nr. 1866. 

 

Alte produse 

În afara produselor pe bază de răsini sintetice sunt 

disponibile și alte materiale minerale P&T pentru realizarea 

pardoselilor industriale: 

 

Topoplan® 04 – pardoseală minerală 

Topoplan® Armiert – pardoseală cu fibre de oțel 

Topoplan® FE – pardoseală autonivelantă 

 
 

Tabel de amestecare 

Temperatura Întăritor 

pulbere 

Lucrabilitate 

în minute 

Timp de întărire 

în minute 

    

- 10 °C 1 pungă 22 60 

+/- 0 °C  2/3 pungi 15 40 

+ 20 °C ½ pungi 12 30 
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