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DESCRIERE

MOVIEM PN100 este o rășină poliuretanică monocomponentă lipsită de apă și solvenți care polimerizează din cauza umidității 

prezenta in aer si in sapa. Este liber de V.O.C. Prin urmare, inodor datorită absența solvenților. Recomandat pentru tratamentul 

antipraf pentru șape de ciment sau pentru pardoseli radiante. Recomandat ca un primer de consolidat pentru șape (strat 

distribuitor de sarcină) mecanic slabe, pentru a obține un compus cu rezistență mecanică adecvată. 

Specific pentru tratamentul de impermeabilizarea si anti-umezeală, precum si împotriva umezelei reziduală a șapei până la 

3,5%, măsurată prin higrometru cu carbura.

INDICAȚII

1. Verificati intotdeauna umiditatea substratului, prin utilizarea unor instrumente adecvate. 

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

3. Nu se aplică produsul într-un mediu excesiv de umed. 

4. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului. 

5.  După tratamentul cu MOVIEM PN100, folosiți un adeziv poliuretan sau epoxi-silan. 

6. Diluirile posibile trebuie să se facă numai cu raport anhidru Xilen de 10-15% max. 

7. Printre aplicarea MOVIEM PN100 și de stabilire pe podea, este recomandabil să nu se lase să treacă mai mult de 3-4 zile. 

 

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Pentru o penetrare adecvată a suprafețelor tratate trebuie să fie libsite de praf, vrac, organisme sau substanțe grase, anterior 

tratare cu rășini, vopsele sau produse care sunt incompatibile cu rasini poliuretanice.

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul standard, poate fi deja utilizat asa cum este.

MOVIEM PN100
 PRIMER POLIURETANIC FARA SOLVENTI

IPOTRIVA UMEZELII DE PE SAPELE DE CIMENT

APLICARE

Mai intai se face un tratament de curatare a prafului: pentru a obține o suprafață compactă, îmbunătățind performanțele 

mecanice de lipire si fixare a parchetului la sapa de ciment. Aplicați un strat de produs cât mai uniform (rola sau pensula), lăsând 

se intareasca pentru cel puțin 24 de ore într-un mod natural.

DATE TEHNICE

UN
I E

N ISO 16000-9:2006

V.O.C. <2,0 µg/m
3

TESTED

Viscozitate: ................................................................................. lichid la 25 ° C cca. 200 cps 

Miros:  .......................................................................................... inodor 

Aspect:  ....................................................................................... lichid gălbui transparent 

Greutate specifică: .................................................................. 1.15 kg / Lt 

Timp de uscare: ........................................................................ 23 ° C și 50% RH 4-6 ore

Aplicare ....................................................................................... pensula sau rola 

Temperatura de lucru: ........................................................... +5 ° C până la +35 ° C 

Diluare: ........................................................................................ gata de utilizare

Viscozitate: ................................................................................. lichid la 25 ° C cca. 200 cps 

Miros:  .......................................................................................... inodor 

Aspect:  ....................................................................................... lichid gălbui transparent 

Greutate specifică: .................................................................. 1.15 kg / Lt 

Timp de uscare: ........................................................................ 23 ° C și 50% RH 4-6 ore

Aplicare ....................................................................................... pensula sau rola 

Temperatura de lucru: ........................................................... +5 ° C până la +35 ° C 

Diluare: ........................................................................................ gata de utilizare
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DEPOZITARE

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

perioadă de 6 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilate, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

 Găleată 13 kg

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.

RANDAMENT MEDIU CU APLICAREA UNUI ROLLER

Aproximativ 100-200 g / m² o mână (antipraf și consolidarea suprafata). 

Aproximativ 200-400 g / mp ca inhibitor de umiditate și pentru  tratamente de consolidare in adancime.

Tratament pentru consolidare și impermeabilizare: pentru a oferi substratului  de suprafață   o masa cu rezistență adaptata 

la stresul extern și a solicitărilor mecanice specifice pavajelor și in special a parchetului Aplicati un prim strat de  MOVIEM PN100 

cu ruloul sau cu pensula pentru a impregna uniform suprafata, mai târziu ( dupa 4-12 ore), se aplică un al doilea strat. Ciclul com-

plet implică un consum variabil 200-400 gr. pe metru pătrat și va fi suficientă pentru a da compusului restructrat  compactitate 

ridicată și tenacitate. Lasă-l să se intareasca pentru 24 până la 48 ore, în funcție de condițiile de mediu.

Liant pentru prepararea de mortare in reconstituiri sintetice, umple găurile și crăpăturile,pentru nivelarea straturilor 

de înaltă rezistență. Se amestecă în mod adecvat 9 părți de nisip uscat 0-1,5 mm cu 1 parte MOVIEM PN100 pentru a obține 

un compus suficient de umed. Este necasara pre-tratarea suprafețele care vin în contact cu mortarul sintetic, cu un strat de 

MOVIEM PN100.

Pretreat the surfaces that will come into contact with the synthetic mortar, with a coat of MOVIEM PN100.

APLICARE (continued from page. 1)

MOVIEM PN100
 PRIMER POLIURETANIC FARA SOLVENTI

IPOTRIVA UMEZELII DE PE SAPELE DE CIMENT


