
Tehnologie Active 
pentru pregătirea 
straturilor 
de suport

Active Prime Grip
Active Prime Fix



Active Prime, soluția ideală 
pentru orice strat de suport

Substraturi Produse ce pot fi aplicate deasupra

șapă pe bază de ciment / șapă din anhidrit mortare fluide 

tencuială pe bază de ciment / tencuială pe bază 
de gips / tencuială pe bază de var adezivi minerali și pe bază de ciment

beton
gleturi de netezire, produse de nivelare și 
autonivelanți pe bază de ciment și pe bază de 
gips

ceramică și pietre naturale tencuieli pe bază de ciment, gips, var

straturi de suport din lemn impermeabilizanți din gama Bioscud și 
Nanodefense Eco

suprafață metalică

panouri din fibrogips sau fibrociment

gips-carton

pardoseli din rășină epoxidică

Controlul și pregătirea substratului sunt esențiale pentru un rezultat optim al aplicării.

Rășina inovatoare stiren-acrilică pe bază de apă cu Tg scăzut 
permite o putere mare de penetrare pe straturi de suport 
absorbante, performanțe maxime de aderență pe straturi de suport 
neabsorbante de orice natură, deformabilitate și compatibilitate cu 
mediile exterioare. 
Active Prime Fix și Active Prime Grip sunt soluția ideală pentru toate 
aplicațiile, orizontale și verticale. 
Active Prime, un singur primer cu mare lucrabilitate în două finisaje 
diferite, neted sau cuarțat, conceput pentru a satisface toate nevoile 
aplicatorilor.

Alegeți gradul de finisare pe care îl preferați, restul este garantat 
de Kerakoll.



ceramicăpardoseală din beton

sapă gips-carton

beton turnat la fața locului OSB strat de suport din lemn



Promotor de aderență universal 
rapid, pentru autonivelanți, adezivi 
pe bază de ciment, gleturi de netezire 
și tencuieli. Finisaj cu cuarț.

ideal pentru suprafețe netede 

înaltă aderență, încărcat cu carbonat 
de calciu

gata de utilizare

compatibilitate totală cu straturi de 
suport absorbante și neabsorbante

facilitează aplicarea gleturilor de 
netezire, a produselor de nivelare, a 
tencuielilor, a adezivilor pe bază de 
ciment și a acoperirilor decorative, pe 
suporturi netede

indoor/outdoor use coverage

≈  0.2 - 0.3  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Grip





Promotor de aderență universal 
rapid, pentru autonivelanți, adezivi 
pe bază de ciment, gleturi de netezire 
și tencuieli. 

ideal pentru suprafețe rugoase și 
absorbante 

fluiditate înaltă, putere ridicată de fixare 
și impregnare

ideal pentru consolidarea suprafeței 
suporturilor prăfuite

reduce și reglează absorbția suporturilor 
poroase 

adecvat pentru neutralizarea reacției 
expansive a straturilor de suport pe bază 
de gips și anhidrit în contact cu produse 
pe bază de ciment

indoor/outdoor use coverage

≈  0.1 - 0.2  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Fix





kerakoll.com
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