
NEPTUNUS CONSOLIDANTE / AQUASIL CONSOLIDANTE
FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

DESCRIERE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este un produs pe baza de
polisiloxani dizolvati în solvent, adecvat pentru impregnarea si
consolidarea tencuielilor NEPTUNUS, înaintea vopsirii cu
vopselele NEPTUNUS.
NEPTUNUS CONSOLIDANTE se caracterizeaza printr-o buna
penetrare a suportului si reactioneaza cu compusii minerali,
creând o zona hidrofoba care nu permite absorbtia apei si, în
consecinta, aparitia sarurilor si eflorescentelor la suprafata
suportului.
Datorita naturii sale chimice, NEPTUNUS CONSOLIDANTE
nu modifica permeabilitatea mortarelor dezumidificatoare, având
totodata un bun efect de consolidare.

INDICATIIDE UTILIZARE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este indicat pentru impregnarea
hidrofobizanta a nivelarilor cu mortarele dezumidificatoare
NEPTUNUS.
Nu poate fi aplicat pe suporturi din ghips sau suprafete tratate
deja cu vopsele sintetice. Nu se recomanda utilizarea sa pe beton
si pe suporturi putin absorbante în general.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimeri siloxanici modificati.
-Solvent: distilati de petrol
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0.04 kg/l.
-Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: 30"±3" Coppa Iso n.3 la
25 °C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): 2 h superficiala; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa circa 12 h.

PREGATIREASUPORTULUI

Suporturi de dezumidificat cu sistemul NEPTUNUS:
- Zidul trebuie curatat complet de tencuiala.
- În prezenta umiditatii, eliminati stratul vechi de tencuiala pâna
la 50 de cm în jurul fâsiei de umiditate evidenta.
- Eliminati eventualele scorojeli si/sau eflorescente saline prin
periere si spalare cu apa, utilizând, de preferat, un aparat de
spalare cu apa sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE
cod 0700240 conform modalitatilor descrise în fisa tehnica a
produsului.
- Asteptati de ore dupa care aplicati NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE 9480170 în 2 faze (conform modalitatilor
descrise în fisa tehnica a produsului):
Faza 1) Executia spritului de fixare:
Amestecati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în
mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5
litri la un sac de 25 kg). Aplicati amestecul, foarte lichid si
omogen, în sprit pe suprafata, fara a o acoperi complet (acoperiti

maximum 60% din suprafata întreaga). În aceasta faza consumul
mortarului este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE
Faza 2) Executia tencuielii difuzive:
- Dupa cel putin 1 ora de la aplicarea spritului de fixare, aplicati
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE amestecat cu
17-19% apa.
- Dupa 24 de ore de la faza precedenta, umeziti suportul si
aplicati NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.
- Dupa cel putin 20 de zile aplicati un strat de NEPTUNUS
CONSOLIDANTE 0720230 Fixativ anti-sare diluat cu 15-20%
diluant sintetic. Pentru fixarea suprafetelor constituie din
tencuieli traditionale utilizati NEPTUNUS PRIMER H 0760230
izolant siloxanic pentru exterior-interior.*
- Treceti apoi la aplicarea sistemului de finisare cu un produs din
linia NEPTUNUS.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind
de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin
probe preliminare pe suportul respectiv.)

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula.
- Dilutie cu Diluant Sintetic 5210011: pe tencuieli traditionale
diluati cu 40-50%; pe tencuieli dezumidificante diluati cu
15-20%.
- Protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica si materiale
plastice.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Diluant Sintetic 5210011
imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 4-4,5 mp/l

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
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NEPTUNUS CONSOLIDANTE / AQUASIL CONSOLIDANTE
FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de solvent) : 750 g/l (2007) /
750 g/l (2010)
NEPTUNUS CONSOLIDANTE Contine max.: 750 g/l VOC
Nociv - periculos pentru mediu
- inflamabil.
- toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
- nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.
- expunerea la vapori poate provoca uscarea si craparea pielii.
- inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.
- nu pastrati în apropierea alimentelor, mâncare pentru
animalelor sau bauturilor.
- nu respirati vaporii.
- Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
- în caz de incendiu utilizati extinctoare cu spuma, pulbere
chimica sau CO2 - nu utilizati apa
- utilizati doar în locuri bine ventilate.
- Nu aruncati în mediul înconjurator. Vezi instructiunile speciale
/ fisele informative de siguranta.
- în caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat
medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor
Contine:
Nafta (petroliera) grea hidrodesulfurata
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în
vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul
înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca
deseuri speciale.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Primer consolidant siloxanic.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica primerul consolidant
siloxanic NEPTUNUS CONSOLIDANTE cod 0720230, pe baza
de polimeri siloxanici dizolvati în solvent adecvat pentru
impregnarea hidrofobizanta a suprafetelor minerale, cu efect
consolidant pe suporturi farâmicioase.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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