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FISA TEHNICA nr. 125 
GRUND EPOXIDIC BICOMPONET seria 3024  
Grupa:   grunduri epoxidice in doi componenti cu uscare la aer                                                        
Data: 14/01/2021; Editia: 3; Revizia: 5    

 
DESCRIERE PRODUS: grundul epoxidic bicomponent, cu uscare la aer, fabricat pe baza de rasina 

epoxidica in solutie, solventi organici si adjuvanti. Reticularea se face cu intaritor de tip poliaminic I 3024. 

 
UTILIZARI TIPICE: se recomanda a fi aplicat pe suprafete din beton, pentru impregnare, grunduire, 

inaintea vopsirii cu email epoxidic S 3024.  

 
CARACTERISTICI PRINCIPALE:    

 Aplicare usoara 

 Imbunatateste caracterisiticile betonului (rezistenta, durabilitate etc) 

 Asigura o buna aderenta a straturilor de email aplicate ulterior 

 Diminueaza consumul de email aplicat ulterior 

 Prelungeste durata de viata a sistemului de aplicare 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 

 

Componenta I – Grund epoxi S 3024 
Nr. 
crt. 

 
Caracteristica 

 
UM 

Valoarea caracteristicii Metoda de 
analiza 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect - lichid, omogen vizual 

2. Timp de scurgere la 20+/-0.5
0
C,  

cupa ISO Ф 4mm 
sec. min. 11 SR EN ISO 2431 

3. Continut substante nevolatile, 1h/120
 o
C  %  min. 41 SR EN ISO 3251 

4. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 0.95 - 0.97 SR EN ISO 2811-1 

5. Viabilitate amestec, 20
0
C : (strict 

gravimetric) 
Comp I / comp II = 100/25 

 
ore 

 
max. 1,5 

 
SR EN ISO 9514 

Caracteristicile peliculei 

1. Aspect - uniform, transparent vizual 

2. Timp de uscare, tip D, la 23±2
0
C  ore max. 24 PSL-003 

 

Componenta II – Intaritor I 3024  
Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valoarea caracteristicii Metoda de 
analiza 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect - lichid, omogen, limpede vizual 

2. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 0.985 - 1.015 SR EN ISO  2811-1 

 

MOD DE APLICARE: 
Pregatirea produsului: 
Inainte de utilizare, produsul se conditioneaza la 18-25

o
C si se omogenizeaza in ambalajul original.  

Se adauga apoi componenta II – intaritorul I 3024 conform raportului de amestec:  
100 parti grund S 3024/ 25 parti intaritor I 3024. 
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Intaritorul I 3024 se dozeaza in fir subtire sub agitare in componenta I. Se va avea in vedere o 
omogenizare cat mai buna a celor doua componente. 
Timpul de prereactie este de 30 minute. Intervalul optim de aplicare este intre 30 minute si 4 ore de la 
amestecarea componentelor.  
 
Reglarea vascozitatii: Produsul se aplica la vascozitatea de livrare. 
 
Pregatirea suportului si aplicarea: 
Suprafata trebuie sa fie perfect uscata si curatata inaintea aplicarii. Se vor indeparta uleiurile, grasimile, 
murdaria sau alte contaminari inainte de a incepe procesul de vopsire. 
 

Tipul 
suportului 

Pregatirea suportului Sistem de aplicare 
recomandat 

Suprafata 
de beton 

noua 

Suprafata de beton se lasa sa se usuce complet.  Timpul minim 
de priza este de 29 zile la 20

o
C. In acest interval se 

indeparteaza eventualele eflorescente cu o perie sau o tesatura 
grosiera.  Inaintea aplicarii emailului se va aplica grund S 3024. 

1) Grund S 3024 – 1 
strat 
2) Email S 3024 – max. 
2 straturi 

Suprafata 
de beton 

veche 

Se indeparteaza vopseaua veche desprinsa si murdaria de pe 
suprafata de beton; se desprafuieste suprafata; se trece la 
aplicarea grundului, iar dupa uscarea acestuia se va aplica 
emailul. 

1) Grund S 3024 – 1 
strat 
2) Email S 3024 – max. 
2 straturi 

 
Timpul optim de reacoperire, dupa ce a fost aplicat stratul de grund, este de 24 ore.  

 
PRECIZARE:  SUPRAFATA PE CARE S-A APLICAT GRUNDUL S 3024 SE VA PROTEJA DE 
ACTIUNEA UMIDITATII (CEATA, ROUA, PLOAIE, etc.) PANA LA APLICAREA STRATULUI DE EMAIL. 
 
In cursul aplicarii, se va urmari ca produsul sa fie cat mai bine impregnat in suprafata de beton, astfel 
incat, dupa uscare, aspectul suprafetei obtinute sa fie mat. 
Grund S 3024 nu se aplica pe suprafete de beton proaspete, nematurate corespunzator sau pe suprafete 
umede. 
 
Echipament  de aplicare: pensula, rola. 
 
Conditii de aplicare recomandate: 

 temperatura mediu: 18-25
0
C; 

 umiditatea relativa a aerului: max 65%; 

 temperatura suportului va fi cu cel putin 3
0
C peste temperatura punctului de 

roua, pentru evitarea condensului. 
 
Curatare echipament de aplicare: cu diluant D 006-50 sau D 006-50X..  
  
Uscare: Timpul de uscare creste in urmatoarele conditii: 

 scaderea temperaturii;  

 umiditate excesiva; 

 cresterea grosimii peliculei ; 

 slaba ventilatie a incaperii (in cazul aplicarii pe suprafete situate in interior). 
Timpul de uscare in  conditiile recomandate: 24 ore.  

 
CONSUMURI SPECIFICE MEDII: 1 kg amestec (grund S 3024 + intaritor I 3024) poate acoperi    

4-6 mp de suprafata de beton intr-un strat, functie de natura betonului. 

 
AMBALARE: 

 Componenta I in ambalaje metalice de 20 kg. 
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 Componenta II in ambalaje metalice de 20 kg, 5 kg si 2,5 kg. 

 
DEPOZITARE: 

 In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi 
cuprinse intre 5-30

0
C. 

 
TRANSPORT:  

 Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiaţii solare şi intemperii, 
conform prevederilor Acordului European privind transportul rutier internaţional de mărfuri 
periculoase (ADR). 

 
MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA: 
Produsele contin solventi organici cu caracter inflamabil si nociv.  
Pentru informatii referitoare la utilizarea in conditii de siguranta a acestui produs se va consulta fisa cu 
date de securitate. 

 
MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI: 
La aplicarea produsului rezulta in aer compusi organici volatili (COV). Se recomanda ca aceasta operatie 
sa se realizeze in incaperi separate bine ventilate.  
Se interzice deversarea produselor pe sol si in canalizare pentru prevenirea contaminarii acestora. 
Produsele ce depasesc termenul de valabilitate precum si solventii reziduali obtinuti in urma curatirii 
echipamentului de aplicare constituie deseuri periculoase si se vor trata in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 
Informatii suplimentare privind aspectele de mediu sunt prezentate in fisa cu date de securitate a 
produsului. 

 
TERMEN DE VALABILITATE: 
24 luni (grund+intaritor), cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 
In cursul acestei perioade este posibila o usoara modificare a vascozitatii, care nu afecteaza proprietatile 
peliculogene. 

 

NOTA: 
Aceste informaţii tehnice sunt transmise în vederea obţinerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la 
condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste 
condiții sunt necesare testarea produsului in conditii proprii de aplicare a beneficiarului precum și 
solicitarea sprijinului specialiştilor noştri. Recomandările si informațiile privind produsele sunt valabile 
numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate si exploatate în conformitate cu Fisa 
tehnica a produselor Azur. 
Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate şi 
securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 şi ISO 45001:2018 
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte si sa 
respecte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.  
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