
 

 Amorsă bituminoasă cu uscare rapidă 
 

DESCRIERE PRODUS 

Villas Pormex Rapid este fabricat din mai multe tipuri selectate de bitum și amestecuri speciale de hidrocarburi ca solvent și 

respectă ÖNORM B 3615 de tip: soluție de bitum VR uscare rapidă. Procesul de fabricație și auto-monitorizare sunt 

certificate conform EN ISO 9001 

APLICARE 

Villas Pormex Rapid este un grund bituminos cu uscare rapidă pentru utilizare ca promotor de aderență pentru hidroizolații 

cu bitum și membrane  bituminoase la etanșarea clădirilor, acoperișurilor etc. pe substraturi poroase, de obicei minerale. 

Grund pentru hidroizolarea podurilor în sistem ISOVILL și alte zone de trafic. 

Potrivit pentru utilizare pe beton, zidărie sau metal. Suprafața trebuie să fie uscată curat și fără material liber, murdărie, 

murdărie, ulei sau alți contaminanți. Aplicarea se face prin pulverizare, pensulare sau cu trafalet. La aplicare în încăperi 

închise, asigurați o ventilație bună. 

 
DATE TEHNICE Determinat la o temperatură standard de 20°C / 60% umiditate relativă 

Solid: 
continutul de bitum 
Penetrare 100g, 5s 
punct de înmuiere, RuK 
Solubilitate în tricloretilenă 

 
> 44 Gew% 
ca. 20 mm/10 
ca. 95 °C 
> 99 % 

Vâscozitate STV 4mm/25°C < 10 s 

Uscare uscare rapida, 
in functie de cantitatea comandata si 
conditiile meteo; 
Timp estimat aproximativ 3 ore 

Punct de aprindere (Pensky-Martens) 38 °C 

Culoare Negru 

Densitate ca. 0,89 g/cm³ 

Consum: Beton, Zidărie 
                       Metal 

0,3 l/m² 
0,2 l/m² 
In functie de substrat 
ex.: rugozitate 

Ambalare / nr. Container de 28 litri / 103866 

Valorile numerice sunt valori nominale care sunt supuse fluctuațiilor statistice. Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Aceasta Este 
responsabilitatea utilizatorului să evalueze caracterul adecvat al produsului în cazul unui obiect și să se asigure că are versiunea valabilă a fișei de date. 
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Instrucțiuni de depozitare: Manipularea și depozitarea conform fișei de securitate Villas Pormex. Închis în ambalajul 

         original, depozitare în zonă uscată, protejată de temperature. Stocare 2 ani. 
Instructiuni de sigurantî:      Atentie in timpul transportului: marfuri periculoase conform GGBG. 
           Eliminare: Cod deșeu ÖN S2100, cod deșeu UE Cod EAV: uscat 
           Resturi 54912 (050117), masa lucrabilă 55502 (080111). 
           Solicitați o fișă cu date de securitate sau disponibilă și la Descărcări la www.villas.at. 
           Vă rugăm să rețineți și informațiile de pe ambalaje. 
           Conținutul de VOC conform CemVOCFarbV cat.1i vopsea specială monocomponentă. 
           Valoarea limită conform Anexei II 500 g/l. Produsul contine max 500 g/l. 
           COD GIS: BBP 50 
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