Familie

Tip de produs

Protech

Fixativi, vopsele şi gleturi pe bază de siloxani

Linii de produse

Categorii funcţionale
• Consolidarea corticală a zidurilor şi a tencuielilor
• Învelişuri protective (gleturi)
• Vopsiri protective
• Tratamente fixative înainte de aplicarea vopselelor şi a
învelişurilor

PRT.0109

PROTECH SIL
FIX
Grund siloxanic consolidant
fixativ anti-praf, în solvent

Consum
0.12 l /m²

Ambalaje
- Găleată 5 l
- Găleată 20 l

Componente

Aspect

Monocomponent

Lichid

Descrierea generală a produsului
Grund fixativ consolidant, transparent, pe bază de rășini siloxanice în mediu solvent, specific
pentru pre-tratarea tencuielii înainte de aplicarea vopselei siloxanice PROTECH SIL P sau a
gletului siloxanic PROTECH SIL I, în reabilitarea clădirilor civile și industriale și în construcţiile
noi.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Fixativ folosit înainte de vopsirea și de acoperirea cu
• Transparent
finisaje de protecție și decorative cu sisteme siloxanice
• Cartella Azichem - silossanici
pigmentate. PROTECH SIL FIX poate fi aplicat pe
tencuiali vechi și noi din ciment, sintetice și be bază de
var, peste vopsele minerale și sintetice deja existente etc.

Caracteristici fundamentale

Aplicare
- Pulverizator airless la presiune
redusă
- Panou
- Rulou
- Stropire

Conservare:
12 luni

Material inflamabil

Produs pe bază de solvenţi

Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Specificaţii tehnice
Întărire completă (a 20°C): 10-12 h
Întărire la atingere (a 20°C): 4-6 h

Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Tencuieli
• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Prefabricaţi
• Gips carton
• Gips
• Fibrociment

Pregătirea suporturilor
Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi
friabile, neadecvate sau neabsorbante, fără praf, vopsele existente etc
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Aplicare
Aplicați produsul cu ruloul, pensula sau airless (pompa fără aer) de joasă presiune, într-o
cantitate de circa 120 g/m².

Stocarea şi conservarea
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 feri de umiditate.

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.
Păstrați departe de flăcări deschise și de surse de căldură; utilizați produsul cu mănuși și
ochelari de protecție.
Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile specifice, este esențială
efectuarea unor teste preliminare.

PROTECH SIL FIX este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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