NEPTUNUS PRIMER H / SIL-TECH ISOLANTE ALL'ACQUA
FIXATIV SILOXANIC PENTRU EXTERIOR-INTERIOR
cod 0760230
DESCRIERE
NEPTUNUS PRIMER H este un fixativ hidrosolubil pe baza de
polisiloxani si rasini acrilice adecvat pentru impregnarea si
consolidarea suporturilor minerale putin absorbante, înainte de
zugravirea cu vopsele din linia NEPTUNUS. Ideal la interior
pentru fixarea tencuielilor dezumidificatoare NEPTUNUS,
înaintea aplicarii sistemului de finisare NEPTUNUS.
Datorita naturii sale chimice, NEPTUNUS PRIMER H nu
modifica permeabilitatea suportului, având totodata un puternic
efect consolidant.
INDICATIIDE UTILIZARE
NEPTUNUS PRIMER H este indicat pentru impregnarea
hidrofobizanta a suprafetelor minerale putin absorbante interne
si externe, înaintea zugravirii cu produse siloxanice din linia
NEPTUNUS.
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala,
uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform
modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA
SUPORTULUI".
Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina,
asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru
saptamâni.
Nu poate fi aplicat pe suporturi din ghips.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: copolimeri siloxanici modificati si rasini
acrilice
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0.03 kg/l.
-Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: 30"±3" Coppa Iso n.3 la
25 °C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 2 h; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa circa 12 h.
PREGATIREASUPORTULUI
Suprafete tencuite:
- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin
28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu
produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod
4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele

eflorescente prezente.
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza
si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau
tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa
multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.
- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile,
scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO
9400006/9410110; Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.
- La exterior pot fi efectuate nivelari cu RASAMIX 9440160,
BETOMARC 9450150 sau RASOMARC 9500150, în functie de
tipul de suport.
- Atât la interior, cât si la exterior, fisurile trebuie largite în mod
adecvat si umplute cu ipsos sau produse analoage.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei
perii.
- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de
NEPTUNUS PRIMER H diluat* cu apa în raportul 1:2.
- Treceti la aplicarea sistemului de finisare cu un produs din linia
NEPTUNUS.
*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind
de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin
probe preliminare pe suportul respectiv.)
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 produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, rol
- Dilutie: 1 parte de fixativ cu 2 parti apa
- Protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica si materiale
plastice.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: 18-20 mp/l per strat. Consumul respectiv se
refera la aplicarea pe un suport cu grad mediu de absorbtie . Se
recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.
COLORAREA
----DEPOZITAREA
Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
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NEPTUNUS PRIMER H / SIL-TECH ISOLANTE ALL'ACQUA
FIXATIV SILOXANIC PENTRU EXTERIOR-INTERIOR
cod 0760230
adecvata: 1 an.
INDICATIIDE SIGURANTA
Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H : primeri fixativi (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)
NEPTUNUS PRIMER H Contine max.: 30 g/l VOC
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. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând 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
Izolant siloxanic pentru exterior-interior
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica primerul consolidant
siloxanic NEPTUNUS PRIMER H, pe baza de polimeri
siloxanici, adecvat pentru impregnarea hidrofobizanta a
suprafetelor minerale, cu efect consolidant pe suporturile
farâmicioase.
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 Asistenta
Tehnica.
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