
NEPTUNUS / AQUASYSTEM INTONACO DI FINITURA
ASANATOR DEUMIDIFICANT PENTRU ZIDURI UMEDE

cod 9480180

DESCRIERE

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA este un mortar fin
care permite finisarea tencuielilor dezumidificatoare pentru
asanarea suprafetelor cu urme de umiditate la suprafata sau cu
urme de salpetru.
Datorita permeabilitatii ridicate la vaporii de apa si caracterului
puternic hidrofug, NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA
este indicat îndeosebi pentru finisarea tencuielilor asanatoare:
- pe plintele de pe edificii împotriva umiditatii ascendente si
eflorescentelor;
- la interior pentru deumidificarea localurilor cu umiditate
ridicata (subsoluri, cantine) sau condens;
- pe fatade supuse vânturilor puternice si ciclurilor de înghetare
si dezghetare;
- complementare pentru interventiile de izolare a zidurilor
împotriva umiditatii.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- suprafete constituite din NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod 9480170.
- tencuieli vechi, fara vopsele sau învelisuri.
- tencuieli preamestecate pe baza de var si ciment si mortar pe
baza de var.
- tencuieli pe baza de caramida macinata.
Nu se aplica pe:
- beton, suprafete necompacte sau instabile.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali si
agregate selectionate.
- Masa volumica amestec UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
- Aspect: praf gri
- Continut de aer: circa 20%
- Permeabilitate la apa în stare lichida UNI EN 1062-3: medie,
w= 0,25 kg/m2 h^0,5
- Amestecul poate fi prelucrat timp de cel putin 3 ore.
- Uscarea depinde foarte mult de temperatura si umiditatea
mediului si suportului, în orice caz produsul nu poate fi vopsit
înainte de 20 de zile, verificând uscarea sa completa (absenta
petelor de umiditate).

PREGATIREASUPORTULUI

Suporturi murale:
- Zidul trebuie curatat complet de tencuiala.
- în prezenta umiditatii, eliminati stratul vechi de tencuiala,
trecând cu circa 50 cm de pata de umiditate evidenta.
- Eliminati eventualele parti care se desprind si/sau crustele de
sare prin periere si spalare cu apa, utilizând, de preferat, un
aparat de spalare cu apa sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE

cod. 0700240 conform modalitatilor descrise în fisa tehnica.
- Asteptati 24 de ore dupa care aplicati NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, în 2 faze (conform
modalitatilor din fisa tehnica a produsului):
Faza 1) Executia spritului de fixare:
Amestecati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în
mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5
litri la un sac de 25 kg); adaugati un litru de apa pentru un
amestec de 25 kg. Aplicati amestecul, foarte lichid si omogen, în
sprit pe suprafata, fara a o acoperi complet (acoperiti maximum
60% din suprafata întreaga). În aceasta faza consumul mortarului
este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE.

Faza 2) Executia tencuielii difuzive:
- Dupa cel putin 1 ora de la aplicarea spritului de fixare, aplicati
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170
amestecat cu 17-19% apa.
- Dupa 24 de ore de la faza precedenta, umeziti suportul si
aplicati NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea în caz de vânt puternic, ceata, în plin soare sau
pe ploaie.
- Nu aplicati pe suprafete înghetate sau în faza de dezghetare
- Modalitati de aplicare:
Produsul poate fi aplicat cu spatula de otel si netezit cu drisca
din burete.
Amestecare: cu 22% apa (5,1-5,4 l de apa la 25 kg de mortar).
Preparare: varsati 3/4din cantitatea totala de apa pentru amestec
într-un recipient si adaugati produsul în flux regulat, amestecând
continuu pentru a evita formarea cocoloaselor. Agitati pâna la
obtinerea unui amestec omogen si adaugati apa ramasa.
Amestecati si amalgamati pentru 2-3 minute, în betoniera sau
mixer cu numar scazut de rotiri, pâna la obtinerea unui amestec
omogen si lipsit de cocoloase.
- Se aplica un strat unic de produs.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: 3 kg/ mp (cu un sac de 25 kg se acopera
aproximativ 8 mp).
- Poate fi acoperit ulterior cu vopsele siloxanice, pe baza de var
sau silicati.
- La exterior, pentru a obtine performantele maxime ale
sistemului de dezumidificare, utilizati produse de finisare cu
permeabilitate ridicata si absorbtie scazuta a apei: produse din
linia NEPTUNUS.
- La interior, pe lânga produsele din linia NEPTUNUS este
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NEPTUNUS / AQUASYSTEM INTONACO DI FINITURA
ASANATOR DEUMIDIFICANT PENTRU ZIDURI UMEDE

cod 9480180

posibila aplicarea vopselelor pe baza de silicati 9260019
MARCOSIL PITTURA LISCIA si 9390019 MARCOSIL
DOMUS

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri ciment.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea
A nu se lasa la îndemâna copiilor
Nu inhalati praful
Evitati contactul cu ochii si pielea
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic
Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate
În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta
Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare; lasati reziduurile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Tencuiala dezumidificatoare pentru finisarea tencuielilor
asanatoare.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica tencuiala asanatoare fina
NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA cod 9480180, pe
baza de liant hidraulic modificat cu aditivi speciali si agregate
selectionate, cu un consum de 3 kg/mp, pentru asanarea
suprafetelor cu probleme de umiditate.
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

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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