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DESCRIERE

IDROSIL A este o soluție apoasă de săruri de siliciu, indicat pentru consolidarea suprafețelor de bază și a substraturilor pe baza 

de ciment cu lipsa de consistență sau făinoase. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici:o elevata capacitate de pe-

netrare, lipsa totală de V.O.C., nici un fel de miros rezidual. Acest produs este, de asemenea, potrivit pentru lipirea ceramicei si 

a parchetului pe suprturi radiante. Va trebui să fie atasat cu utilizarea exclusivă de adezivi și grunduri pe bază de rășini epoxidice 

și / sau ciment.

DATE TEHNICE

Aspectul: ..................................................................................... este un   lichid transparent incolor

Tipul de produs  ....................................................................... o soluție apoasă de săruri anorganice de siliciu

Temperatura minima de aplicare: ..................................... la +12 ° C  

Greutate specifică: .................................................................. 1.38 kg / l 

Pot Life: ........................................................................................ > 2ore min. la 25 ° C 

Accesibililitate pedonala după aplicare: ......................... 6/8 ore  la 25 ° C 

Timp de așteptare înainte de stabilire: ............................ 5/7 ore la 25 ° C

INDICAȚII

1. Nu utilizati IDROSIL A   împreună cu solvenți sau produse pe baza de solventi organici.

2. Evitați utilizarea produsului pe anhidrite, gips, marmura, ceramica și așa mai departe. (cu o  compoziție diferita de ce a cimentului).

3. Verificați întotdeauna umiditatea și conditiile de intretinere a  substratului ce va tratat prin utilizarea de instrumente adecvate.

4. Înainte de aplicare, aclimatizati produsul la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C.

5. Asigurați-vă că mediul de lucru are o valoare a umezelii  relativă <70%.

6. Nu se aplica pe suprafete umede.

7. Îndepărtați cu atenție  formarea  prafurilor saline după uscarea suportului.icături.

8. Este un produs caustic ( curatati imediat cu apa orica picatura de produs cazuta pe metale, marmura, sicla, ceramica)

9. Pentru curățarea instrumentelor de lucru utilizati exclusiv  apa.

10. Pentru manipularea produsului, folosiți mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

Pentru eventuale informații care se referă la orice fel de schimbări operaționale, contactați  serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de tratat trebuie să fie curatate bine de praf, mucegaiuri sau alte materiale străine.

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este deja gata pentru utilizare.

IDROSIL A
CONSOLIDANT MINERAL APOS

PENTRU SUPERFICII CIMENTOASE NEFINISATE

APLICAREA PRODUSULUI

Se aplică direct pe suportul, distribuirea produsului  se va face uniform evitand stagnarea materialului.

RANDAMENTUL  MEDIU DE LUCRU CU ROLA

400-600 gr / mp. (În funcție de conditiile suprafaței de instalare).
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DEPOZITARE

Produsul isi păstrează propria garanție în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o 

perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a 

soarelui. 

AMBALARE

Canistră de 10 kg PE

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.

IDROSIL A
CONSOLIDANT MINERAL APOS

PENTRU SUPERFICII CIMENTOASE NEFINISATE


