
 

 
SurfaPaint™ Floor Epoxy Primer – Primer/ amorsa epoxodic/a pe baza de 

solventi 
 
 
SurfaPaint ™ Floor Epoxy Primer este un primer ( baza/ amorsa ) epoxidic bicomponent cu 
efect anticoroziv de lungă durată, potrivit pentru aplicarea pe suprafețe din plastic sau fibră 
de sticlă sau metal. 
 
Se aplica pe toate suprafetele care necesita o baza inainte de vopsire. De asemenea, este 
potrivit pentru stabilizarea suprafețelor vechi de beton și îmbunătățirea aderenței materialelor 
de etanșare la îmbinările suprafețelor clădirii. Are duritate mare, rezistență ridicată la 
abraziune și substanțe chimice (alcali, acizi diluați, apă, solvenți). 
 
Prezența solvenților în compoziția sa permite amorsei să pătrundă adânc în substrat, 
asigurând prima etanșare a substratului pentru a evita imperfecțiunile (ex. bule) după 
aplicarea sistemelor epoxidice, în al doilea rând ancorare crescută și în al treilea rând uscare 
rapidă. Poate fi folosit ca un strat de legătură deasupra oricărui substrat. 
 
 
Caracteristici 
 

• Aderență puternică la suprafețele „dificile”. 
• Stabilizează suprafețele vechi de beton și îmbunătățește aderența materialelor de 

etanșare. 
• Sigilează substratul pentru a evita imperfecțiunile (bulele) după aplicarea sistemelor 

epoxidice. 
• Conține pigmenți anti-rugină. 
• Usor de aplicat. 
• Consum redus datorita reologiei sale reglementate 

 
 
Suprafete compatibile: Pardoseli interioare industriale, garaje, ateliere, depozite, magazine 
universale etc. 
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