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Domenii de utilizare: Grund pentru asanare zidărie cu umiditate și săruri.
Pentru pretratarea zidăriei cu umiditate și concentrație ridicată de sulfați și cloride.
Special pentru suprafețe de tencuială vechi dar și pentru zidării în construcţii noi înainte de aplicarea
tencuielii.
Tratament preliminar recondiționării suprafețelor de zidărie. Transformă sulfații sau cloridele ușor solubile
in legături chimice greu solubile, respectiv insolubile. Nu are efect în cazul nitraților.

Compoziţie: ● Fără aditivi sintetici
● Fosfat de bariu
● Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării

Proprietăţi: ● Reducere a conținutului de săruri

Punere în operă:

Condiții punere în operă: În decursul aplicării şi uscării temperatura aerului şi a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 °C şi nici
să crească peste + 30 °C.
În timpul aplicării şi a întăririi, cel puţin 3 zile, protejaţi de îngheţ.

Pregătirea suportului: Tencuiala veche se decopertează până la cca. 1 metru deasupra zonei vizibil deteriorate. Rosturile zidă-
riei se curăță cca. 2 cm adâncime. Materialul decopertat se îndepărtează imediat de la șantier, suprafe-
țele decopertate se curăţă uscat şi se lasă să se usuce. Parţile slăbite, mizeria, praful, bitumul, ş.a. se
îndepărtează. Cărămizile deteriorate se înlocuiesc. Rosturile şi fisurile în piatră în prealabil se tratează
cu RÖFIX 648 Porengrundputz.

Punere în operă: În funcție de absorbția suportului RÖFIX Antisalz se aplică de mai multe ori, nediluat, până la saturaţie,
umed pe umed. Imediat ce prima impregnare a fost făcută, pensulaţi sau stropiţi. Până la 6 aplicări
sunt posibile și utile. După minim 12 ore de la aplicare se îndepărtează particulele întărite de sare de la
suprafață și se poate începe cu aplicarea sistemului de tencuire.
Materialul din ambalaje deja deschise nu se amestecă cu material proaspăt.
Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.
RÖFIX Antisalz nu are efect hidrofobizant dar are caracter acid. Astfel RÖFIX Antisalz dizolvă varul liber
sau praful de mortar de la suprafața zidăriei și formează legături de var stabile. Acestea pot fi îndepărtate
cu peria sau mătura.

Instrucţiuni: Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materia-
lului pentru protejarea acestora.
Se prelucrează umed pe umed pentru evitarea nadelor între suprafețe.

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate.
Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Valabilitate / depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.
Valabilitate / Depozitare minim 24 luni.

Date tehnice:

Număr articol 111807

Tip ambalaj  
Cantitate per unitate 12 kg/EH

Culoare verde deschis

Consum 0,6- 1,0 kg/m²

Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Consumul este direct legat de absorbția stratului su-

port. Consumul se determină prin probă la fața locului.

Densitate ca. 1,03 kg/ltr.

Valoare pH ca. 2,5

Rezistenţa la foc (EN
13501-1) Fără caracteristici ce facilitează combustia
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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.


