
BETOXAN PRIMER
AMESTEC PASIVANT MONOCOMPONENT PENTRU BARELE DE FIER DIN ARMATURA

cod 9490125

DESCRIERE

Produs specific pentru pasivarea barelor de fier din armatura în
faza de restaurare a betonului deteriorat.

INDICATIIDE UTILIZARE

BETOXAN PRIMER este destinat barelor de fier din armatura
betonului, care trebuie acoperite apoi cu produsele specifice
BETOXAN 400 sau BETOXAN 300 si cu masa de spaclu finala
BETOXAN 200.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali
anticoroziune
-Aspect: pulbere
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): variabila, în functie de conditiile
de temperatura si umiditate. Produsul nu poate fi acoperit cu alte
straturi mai devreme de 30 de minute.

PREGATIREASUPORTULUI

Suporturi feroase:
-Lustruiti prin periere sau sablare.
-Curatati suprafata. Eliminati reziduurile din operatiunea
precedenta
-Pe suportul uscat aplicati stratul de BETOXAN PRIMER.
-Acoperiti cu BETOXAN 400 sau 300 dupa cel putin 30 minute.

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <60%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
-Unelte: pensula.
-Dilutie: 30% cu apa (0,6 l. apa per 2 kg de pulbere).
-Timp de prelucrare: 1 ora
-Preparare: varsati apa pentru amestec într-un recipient si
adaugati produsul în flux regulat, amestecând continuu pentru a
evita formarea cocoloaselor. Agitati pâna obtineti un amestec
omogen.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
-Consum indicativ: consumul mediu este de circa 30 gr. per
metru linear pe o bara cu un diametru de 15 mm.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei 2004/42/CE.
Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
Nu inhalati pulberea.
Evitati contactul cu ochii si pielea
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic
Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate
În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând
recipientul sau eticheta.
Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare; lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Amestec pasivant monocomponent pentru barele de fier din
armaturi.
Aplicati pe suporturi pregatite dinainte, amestec pasivant
monocomponent pentru bare de fier din armaturi BETOXAN
PRIMER cod 9490125, pe baza de lianti hidraulici speciali
modificati si pasivanti împotriva coroziunii, cu un consum de
circa 1,8 kg/mp.
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