PRT.0152

Familie

Tip de produs

Protech

Vopsele şi gleturi pe bază de grassello di calce

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Building
• Opus
• Sanageb

• Vopsiri protective

Componente

Aspect

Monocomponent

Lichid

Certificări şi reglementări
Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

SANAFARBE P

Produsul face parte din linia Sanageb, linea de produse realizate de Azichem Srl din
1994 specializată in materiale pentru bio-construcţii, construcţii eco-sustenibile, bioarhitectură şi intervenţii de reabilitare si conservare a cladirilor în sectorul istoricambiental.

Vopsea netoxică din grassello di
calce, transpirantă, pt.
exterior/interior

Descrierea generală a produsului
Cod vamal
3209 9000

Vopsea transpirabilă, naturală, netoxică, pentru interior și exterior, difuzivă, pe bază de
grassello di calce. Formulă pe bază de minerale, activă, cu mare capacitate anti-mucegai și
anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizate în bioconstrucții și în
restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

Consum
0.35 - 0.4 l /m²
(Recomandat: 0.35 l /m²)

Ambalaje
- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare
- Panou
- Rulou
- Stropire

Caracteristici generale
Produs pe bază de var și pigmenți naturali.
SANAFARBE P are o transpirabilitate ridicată, și o mare capacitate antibacteriană și antimucegai. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Vopsirea decorativă și reabilitarea mediilor interne și
externe.

• Alb
• Cartella Azichem - grassello di calce
• Cartella Azichem - grassello di calce

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Consumuri:
0.35 - 0.40 l/m²

Greutate specifică:
1.30 kg/dm³

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificaţii tehnice
Coeficient de permeabilitate (ASTM D 5887): 125 μ
pH
Reziduu sec (10’ a 150°C): 59.40 %
Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _
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Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Tencuieli
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Gips carton
• Gips

Pregătirea suporturilor
Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile
sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.)
trebuie eliminate.

Aplicare
Aplicați cu pensula, ruloul sau pulverizatorul, în două straturi, la o distanță unul de celălalt de
aproximativ 24 de ore.
Permite reproducerea ușoară a finisajelor tradiționale de tip: spălat, frecat, marmorat,
tamponat. SANAFARBE P este uscată la atingere după 2 ore, poate fi aplicată din nou peste
stratul iniţial după 4 ore și va fi uscată în profunzime după 8-16 ore.

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. 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.
În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și
deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.
Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct.

SANAFARBE P este produs/distribuit de

www.azichem.com
Actualizat în data de: 24/02/2018
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 2/2

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