PRT.0173

Familie

Tip de produs

Protech

Fixativi, vopsele şi gleturi pe bază de silicaţi de potasiu

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Building
• Opus
• Sanageb

• Vopsiri protective

Componente

Aspect

Monocomponent

Lichid

Certificări şi reglementări
Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

SANAXIL 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 transpirantă de
interior/exterior din silicaţi de
potasiu

Descrierea generală a produsului
Cod vamal
3209 9000

Vopsea transpirantă, naturală, netoxică, pentru interioare şi exterioare, cu aderenţă şi
structură microcristalină, pe bază de silicat de potasiu stabilizat. Compoziţie minerală, activă,
cu capacităţi anti mucegai naturale şi anti condens, realizată pe baza reţetelor tradiţionale,
pentru bio-construcţii, construcţii noi şi restaurarea edificiilor de epocă şi a monumentelor.

Consum
0.3 - 0.4 l /m²
(Recomandat: 0.35 l /m²)

Ambalaje
- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare
- Panou
- Rulou
- Stropire

Caracteristici generale
SANAXIL P este constituit din silicat de potasiu şi pigmenţi naturali. Are o transpirabilitate
foarte ridicată, acţiune anti mucegai şi anti bacterică. Nu conţine solvenţi, diluanţi, substanţe
nocive şi emisii toxice în general şi nu are efecte termoplastice.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Vopsiri decorative şi de reabilitare a mediilor interne şi
externe

• Alb
• Cartella Azichem - silicati
• Cartella Azichem - silicati

Caracteristici fundamentale
Aplicaţi două straturi

Conservare:
12 luni

Greutate specifică:
1.46 kg/dm³

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificaţii tehnice
Coeficient de permeabilitate (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^0.5/m²
pH: 13 _
Reziduu sec (10’ a 150°C): 59 %
Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _
Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 50 μ
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Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Tencuieli
• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Prefabricaţi
• Picturi murale şi tencuieli

Pregătirea suporturilor
Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără
părţi friabile sau neadecvate etc şi suficient de sature de apă până ajung în starea "sature în
condiţii de suprafaţă uscată". Vopselele existente (lavabile, organice, pe bază de solvenţi etc)
trebuie să fie eliminate înainte de aplicarea produsului.
Trataţi în prealabil suporturile cu fixativul SANAXIL FIX.

Aplicare
Aplicaţi SANAXIL P cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în numarul de straturi necesare pe
baza condiţiilor de absorbţie a suporturilor. SANAXIL P începe să fie consistent la atingere
după circa o oră. Poate fi aplicat din nou după 4-6 ore şi va fi uscat în profunzime după 10-16
ore.
SANAXIL P poate fi utilizat ca atare sau diluat cu SANAXIL FIX în raport de 15-20% din
greutate.

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.

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.
Nu aplicaţi pe suprafeţe pe bază de gips, pe suprafeţe nematurate, pe suprafeţe umede sau
calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitaţi expunerea directă prelungită a suprafeţelor
proaspete la vânt şi soare.
În timpul aplicării protejaţi sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc
care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluţii din silicaţi.
În funcţie de temperatura în momentul aplicării şi în fazele de uscare şi deshidratare, culorile
se pot modifica în mod nesemnificativ.
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SANAXIL P 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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