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Domenii de utilizare: Pentru întărirea mortarelor de tencuială și zidărie vechi pe bază de var și a suprafețelor de beton fragile,
nisipoase.
În combinație cu cimentul are efect de liant rapid pentru etanșări și umpleri de fisuri de scurgere în pivniţe,
cămine şi tuneluri.

Compoziţie: ● Silicat de potasiu
● Fără aditivi sintetici
● Mineral

Proprietăţi: ● Fără efect hidrofobizant
● Întărește și crește rezistența suporturilor minerale

Punere în operă:

Suportul: Suportul trebuie să fie mineral, pe bază de var, să fie curat, să nu conţină materiale ce pot forma un
strat separator.
Trebuie evaluat dacă suportul poate fi întărit cu acest produs.

Pregătirea suportului: În situația în care suportul nu mai este evident alcalin acesta trebuie udat cu lapte de var (1 kg var hidratat :
20 litri apă). În funcție de absorbția suportului produsul se poate dilua cu apă în raport de 1:1.
Suporturile trebuie umezite pentru evitarea arderii materialului (reducerea efectului de profunzime).

Punere în operă: Întărirea suprafeței se realizează prin aplicarea materialului pe suportul umezit. Pentru prelucrare în con-
tinuare suportul trebuie să fie uscat.
Nu amestecați cu alte materiale.
Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.
Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materia-
lului pentru protejarea acestora.

Atenție specială: Supoturile afectate de săruri și / sau umiditate nu sunt adecvate.

Valabilitate / depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între 5°C şi 30°C.
Depozitare / Valabilitate minim 12 luni.

Informații pericole: Produsul este aditivat pentru protecție în stare umedă și uscată.
Produsul este aditivat pentru protecție în stare umedă și uscată.

Date tehnice:

Număr articol 006614

Tip ambalaj  
Cantitate per unitate 10 ltr./EH

Unități per palet 42 EH/Pal.

Culoare Transparent

Consum ca. 0,5 ltr./m²

Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.

Valoare pH ca. 15
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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.


