Família

Tipologia

Floortech

Adesivos e estuques para pisos

Linhas de produtos

Categorias funcionais

• Aqua
• Building

• Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquets, etc.
• Impermeabilizações osmóticas

Componentes

Aspeto

Bicomponente

Pó + Líquido

Certificações e normativas
EN 998-1

FLR.0083

Argamassas de rebocos internos e externos - Malta para finalidades gerais
(GP)

OSMOKOLL
Adesivo impermeabilizante
cimentício de tipo osmótico, de
dois componentes

Cód. Alfandegário
3824 5090

Embalagens
- Saco 25 kg [A]
- Galão 4 kg [B]
- Kit: 1 Saco 25 kg [A] + 1 Galão
4 kg [B]

Aplicação

Descrição do produto
Adesivo cimentício de dois componentes para interiores e exteriores, a base de ligantes
hidráulicos, resinas modificantes e flexibilizantes, agregados de sílica selecionados, para a
preparação de misturas adesivas, espalhável com elevada capacidade de deformação e
impermeabilidade. Ideal para colagem de revestimentos mesmo com baixa absorção, em
superfícies cimentícias de baixa porosidade (por exemplo, revestimentos de interiores de
piscinas).

Campos de uso
Colagem de azulejos e ladrilhos, revestimentos impermeabilizantes e anti-humidade, de
estruturas e paredes expostas ou subdimensionadas. Colagem de ladrilhos vítreos para
piscinas, desde que sejam suficientemente porosos e absorventes e estejam isentos de qualquer
impermeabilização e / ou tratamento de superfície repelente de água, seja químico (siloxanos,
epóxis, poliuretanos, etc.) ou natural (encerado). Colagem de azulejos de revestimentos
osmóticos tipo OSMOCEM FLEX ou OSMOCEM D em terraços e sacadas.

- Espátula dentada

Características fundamentais
Conservação:
12 meses

Diâmetro máximo agregado:
0.4 mm

Espessura máxima recomendada:
5 mm

Espessura mínima recomendada:
2.5 mm

Não inflamável

Pot-life:
50 min

Resistentes aos raios UV

Sem solventes

Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Cores disponíveis
Cinza

Especificações técnicas
Absorção capilar (UNI EN 1015-18): 0.08 kg•h^0.5/m²
Densidade (UNI EN 1015-6): 2.050 N/mm²
Endurecimento completo (a 20°C): 80 - 90 min
Ligação de aderência (UNI EN 1542): 2.8 N/mm²
Relação de mistura dos componentes A:B: 4.8:1 _
Resistência à compressão (UNI EN 1015-11): 40 N/mm²
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Limpeza instrumentos

Suportes consentidos

• Água

• Betão
• Azulejos e pisos
• Betonilhas de substrato

Modalidade de emprego
Misturar o componente em pó (componente A) com a solução hidratante (componente B) com
um berbequim à baixa velocidade, vertendo progressivamente o pó no líquido, continuar a
misturar até obter uma massa homogénea e sem grumos. Ao concluir a mistura, esperar
alguns minutos e misturar novamente antes de proceder a aplicação.

Preparação dos suportes
As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes,
poeiras etc., tratamentos repelentes de água em geral, etc. convenientemente saturadas com
água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

Armazenamento e Conservação
Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo
e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do
rendimento reológico Proteger da humidade.

Advertências, Precauções, Ecologia
Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o
resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem
resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em
funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições
efetivas de uso.
Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que
contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para
poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança.
Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.
Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre
indispensável efetuar ensaios preliminares.
Não aplicar na presença de luz solar direta e cuidar da proteção e da maturação húmida.
Não aplique sobre substratos pouco ou não porosos ou previamente revestidos com tratamentos
repelentes de água em geral, se não após uma adequada desbaste por martelos, lixadeiras e
equipamento adequado para tratamentos preparatórios de substratos, ou após tratamento
apropriado com primers poliméricos adequados.
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Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

