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SANAREG
Soluţie pe bază de compuşi de
amoniu pentru inhibarea
motilităţii saline

Cod vamal
2839.9000

Consum
0.1 - 0.2 kg /m²
(Recomandat: 0.15 kg /m²)

Ambalaje
- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg

Aplicare
- Panou
- Stropire

Familie

Tip de produs

Consilex

Soluţii anti-sare şi anti-mucegai pe bază de săruri de
amoniu

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Building
• Opus
• Sanageb

• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
• Tratamente hidrofuge pentru tencuieli şi ziduri
• Tratament anti-salin pentru ziduri

Componente

Aspect

Monocomponent

Lichid

Descrierea generală a produsului
Soluţie reactivă, incoloră, din compuşi de amoniu capabili să formeze, în urma reacţiei cu
sărurile şi hidraţii de calciu din ziduri, săpunuri de amoniu cu proprietăţi hidroizolante şi
stabilizante foarte importante, specifică pentru tratamente prealabile împotriva motilităţii
saline din ziduri în bio-construcţii şi la restaurarea clădirilor de epocă şi a monumentelor.

Caracteristici generale
SANAREG este o compoziţie de săruri de amoniu cuaternare în soluţie apoasă. Este un produs
care nu conţine urme de răşini, solvenţi, diluante sau alte substanţe sintetice. Aplicarea
produsului SANAREG nu modifică transpirabilitatea originală naturală a zidului.
Este indicat mai ales în combinaţie cu ciclul de tencuieli dezumidificante naturale
UNTERSANA, SANATIGH şi SANASTOF. Ca şi UNTERSANA, CALEOSANA şi SANASTOF.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Inhibarea eflorescenţei saline/mucegaiului la lucrările de
reabilitare a dezumidificării prin aplicarea tencuielilor
macroporoase de remediere.

• Alb

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Greutate specifică:
0.98 kg/dm³

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificaţii tehnice
pH: 8.5 _

Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Beton
• Cărămizi
• Ziduri mixte
• Ziduri din cărămidă cu goluri
• Ziduri din piatră
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Aplicaţi SANAREG prin pulverizare de jos in sus: aplicarea se poate face şi cu ajutorul unei
pensule cu păr lung. După câteva ore eliminaţi produsul în exces de pe suprafaţă. În cazul în
care ulterior se vor aplica tencuieli, vopsele etc, clătiţi bine în prealabil suprafeţele tratate.

Pregătirea suporturilor
Eliminaţi reziduurile şi reacţiile saline prin periere profundă, după care eliminaţi praful creat.
Suprafeţele trebuie să fie cât mai uscate posibil în momentul aplicării.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.
A nu se utiliza pe suprafeţe care vor rămâne "la vedere" decât după efectuarea în prealabil a
unor teste de aplicare şi analizarea rezultatelor.
SANAREG este o soluţie moderat caustică în faza de aplicare: nu înghiţiţi, purtaţi mănuşi,
ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie, luaţi măsurile de precauţie necesare.
SANAREG este o soluţie pe bază de apă, de aceea eficacitatea acesteia nu este afectată în mod
negativ nici atunci când suportul nu este perfect uscat în momentul aplicării.

SANAREG este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
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