RÖFIX Saniergrund
Grund de asanare
Domenii de utilizare:

Pentru întărirea stratului suport vechi și reducerea transferului de săruri în tencuiala de asanare proaspăt
aplicată.
Întărire și îmbunătățire hidrofobizare tencuială veche.
Se utilizează în cadrul sistemului de tencuială de asanare pentru reducerea transferului de săruri în
tencuiala de asanare proaspăt aplicată.
Mortarul de șpriț se aplică umed pe umed pe grundul aplicat.

Compoziţie:

● Apă de sticlă (silicat de potasiu)
● Ulei siliconic
● Fără aditivi sintetici

Proprietăţi:

● Reducere a conținutului de săruri
● Egalizează absorbția suportului

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.
Suportul:

Stratul suport trebuie să fie curat, fără grăsimi şi umed. La suportul uscat rezultă o reacţie imediată cu
efect în profunzime.

Pregătirea suportului:

Suporturile uscate se udă până la obținerea unei suprafețe omogene mat umede.

Punere în operă:

Grundul de asanare se aplică pe suport cu bidinea sau prin șprițuire, diluat 1:1 cu apă. Eventual impregnarea ulterioară cu soluţie nediluată. Mortarul de șpriț se aplică pe suprafață umed pe umed pe grundul
de asanare.
Tratamentul de hidrofobizare ulterioar se aplică numai pe suprafețe de tencuială uscate. În special acolo
unde este vorba de suprafețe colorate se hidrofobizează după minim 2 - 3 săptămâni.
Materialul din ambalaje deja deschise nu se amestecă cu material proaspăt.
Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.

Instrucţiuni:

Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului 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.
Minim 12 luni.

Date tehnice:
Număr articol
Tip ambalaj
Cantitate per unitate

110223

10 kg/EH

Culoare

transparent

Consum

ca. 0,5 kg/m²

Informații consum
Valoare pH

Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
ca. 13
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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 complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator.
Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.
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.
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