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Domenii de utilizare: Punte de aderență pe zidărie cu umiditate și / sau săruri, în sistemul de tencuială de asanare.
Componentă a sistemului de tencuială de asanare HASIT.

Compoziţie: ● Nisip de calitate superioară
● Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
● Fără aditivi sintetici
● Mineral

Proprietăţi: ● Îmbunătățirea aderenței
● Adecvat pentru aplicare mecanizată
● Egalizează absorbabilitatea stratului suport.
● Suport aderent pentru tencuială

Condiţii punere în operă: În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie
să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C.
Până la uscare completă se protejează de îngheţ, uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și
umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul: Stratul suport trebuie controlat, evaluat și pregătit în mod adecvat.
Trebuie realizată evaluarea stratului suport pentru recomandarea sistemului de tencuială de asanare.
Cauzele umidității trebuie îndepărtate cu măsuri adecvate (barieră orizontală, izolație verticală, etc.).

Pregătirea suportului: Tencuiala se îndepărtează complet până la 0,8 metru deasupra zonei vizibil deteriorate. Rosturile se cu-
răță cca. 2 cm. Materialul decopertat și curățat din rosturi se îndepărtează imediat de la șantier. Blocurile
de zidărie deteriorate se înlocuiesc.

Pregătire: La aplicarea manuală la un sac se amestecă necesarul de apă prevăzut la datele tehnice până la obți-
nerea unei mase omogene.
Timp de amestecare 2 -3 minute.

Punere în operă: În caz de solicitare redusă cu umiditate și săruri șprițul se aplică pentru acoperire 50% din suprafață,
în rețea. În caz de solicitare medie sau ridicată șprițul se aplică pentru acoperire 70% din suprafață, în
rețea. Tencuiala de asanare și / sau egalizare se aplică la maxim 3 zile de la aplicarea șprițului.
Mortarul proaspăt se prelucreaza în decurs de 2 ore.
Nu amestecați cu alte materiale.

Atenție specială: Sistemul de tencuială de asanare facilitează uscarea suportului pe care au fost aplicate dacă şi tempe-
ratura exterioară permite uscarea. O dezumidificare numai cu tencuieli de asanare nu este posibilă chiar
dacă favorizeaza acest lucru. Tencuielile de asanare nu sunt tencuieli izolante, nu blochează. Tencuielile
de asanare funcţionează numai cu difuzie deschisă. Cu vopselele etanşe, tapeturile şi umiditate ridicată
(spaţii reci şi nearisite) nu funcţionează. În interior trebuie asigurată o ventilaţie adecvată în special în
timpul uscării/întăririi tencuielii ca sărurile să nu penetreze în intregime tencuiala. De evitatat încalzirea
prea rapidă a interiorului pentru a evita fisurile.
Tencuielile de asanare sunt materiale minerale și trebuie protejate de uscare rapidă prin udare suplimen-
tară sau acoperire, în special în caz de condiții climaterice nefavorabile. Straturile de tencuială de asa-
nare trebuie să fie constante în grosime, eventualele goluri în suport trebuie egalizate prealabil cu Hasit
208. Rosturile nu trebuie umplute cu mortar de șpriț.
Timpul minim de uscare a straturilor trebuie respectat.
Șprițul se aplică umed pe umed pe grundul de asanare aplicat. Grundul de asanare împiedică transferul
imediat al sărurilor în tencuiala de asanare aplicată.
La aplicarea tencuielii este recomandat să urmați instrucțiunile și principiile conținute în EN 13914-1 (2).
Dacă este necesar solicitaţi serviciul nostru tehnic și de consultanță.

Asigurarea calității: Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.

Informații ambalaj: În saci de hârtie rezistenți la umiditate.

Valabilitate / depozitare: Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.
Valabilitate / depozitare: 12 luni. Conținut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC
Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă. Data producției inscripționată pe ambalaj.

Informații pericole: Conține ciment / var hidratat. Xi iritant. Protejați ochii și pielea.
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Date tehnice:

Număr articol 022258

Tip ambalaj  
Cantitate per unitate 30 kg/EH

Unități per palet 42 EH/Pal.

Granulație 0- 4,0 mm

Consum ca. 4,0 kg/m²

Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în func-
ție de stratul suport și de modul de punere în operă.

Necesar apă de malaxare ca. 7,2 ltr./EH

MG (EN 998-1) CS III
W0

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui
produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt com-
plete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utili-
zatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator.
Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării pro-
dusului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție
și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


