
MARCRYL 33
AGENT DE AGREGARE SUPERFICIALA A TENCUIELILOR

cod 0810001

DESCRIERE

MARCRYL 33 este o dispersie apoasa de rasini acrilice
caracterizata printr-o rezistenta ridicata la substante bazice si la
agentii atmosferici.
Stabilitatea chimica ridicata explica caracteristicile tehnice
excelente ale produsului în sensul:
- rezistentei la ciclurile înghet/dezghet, la razele UV si la
îngalbenire
- stabilitatii mecanice, flexibilitatii si elasticitatii
- stabilitatii pH-ului
- transparentei
- puterii liante si compatibilitatii cu agregate si pigmenti.
Efectul izolant al produsului permite obtinerea unor finisaje
picturale uniforme chiar si pe suprafete cu grade diferite de
absorbtie.
MARCRYL 33 este un produs reversibil.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi amestecat cu: tencuieli, mortare, ghips, straturi picturale.
Datorita stabilitatii chimice ridicate, MARCRYL 33 este un
produs adecvat în toate sectoarele de restaurare ca:
- agent de agregare superficiala a tencuielilor, ghipsurilor si
materialelor minerale degradate
- adeziv pentru lipirea tencuielilor partial desprinse de suport,
mediante, prin injectie
- aditiv în mortare pentru ameliorarea performantei mecanice si
aderentei la suport
- aditiv în ghips pentru împiedicarea farâmitarea superficiala si
pentru îmbunatatirea rezistentei mecanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasini acrilice în dispersie apoasa.
-Aspect: lichid laptos alb
-Masa volumica: 1.07±0.05 kg/l.
-reziduu uscat: 46 ± 1%
-pH: 9,5
-Temperatura minima de formare a unei pelicule: +5 °C.

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- suport uscat.
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Dilutie:
. La utilizarea ca agent de consolidare, dilutia va fi efectuata cu

apa, aducând reziduul uscat al produsului la o concentratie
variabila, între 5 si 12%, în functie de gradul de absorbtie al
suportului.
. Pentru lipirea tencuielilor, utilizati produsul ca atare sau usor
diluat.
. Ca aditiv pentru mortare, produsul va fi utilizat ca atare.
- Unelte: pensula moale, pistol.
- Nr. straturi: 1. Daca este necesar poate fi aplicat în mai multe
straturi succesive.
- Consum indicativ: foarte variabil în functie de utilizare. Se
recomanda efectuarea de teste preliminare pe suporturile
specifice.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. A se utiliza în locuri bine
ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Agent de agregare superficiala a tencuielilor pentru sectorul
restaurarilor.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica MARCRYL 33, pe baza
de rasini acrilice în dispersie apoasa, în cantitatile determinate de
modul de utilizare si de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam
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întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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