
DESCRIERE

ROXIDAN FONDO este un stuc de fond cu o formulă
specifică pentru pregătirea suporturilor murale de interior
de decorat cu ROXIDAN.
Uşor de aplicat permite rezultate estetice variate în funcţie
de tehnica de aplicare utilizată.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Aplicabil pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips-carton.
- Straturi vechi de vopsea şi finisaje de natură organică
sau minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Suprafeţe din lemn, rumeguş comprimat, compensat şi
similare.
Suprafeţele sunt pregătite în mod adecvat în conformitate
cu modalităţile indicate în paragraful ‘PREGĂTIREA
SUPORTULUI’.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete .

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: Copolimer acrilic în soluţie apoasă
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
- Viscozitate : consistenţă păstoasă
- Uscare (la 25 °C şi 65% Umiditate Relativă): la pipăit în
30 min.; se poate aplica stratul de vopsea deasupra după
4 ore; acoperiţi cu ROXIDAN după 8 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din tencuială, ghips şi ghips-carton:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă
este necesar prevedeţi refacerea şi consolidarea cu
produse specifice.
- Dacă pe suprafeţe există mucegai trataţi suprafaţa cu
detergentul COMBAT 222 cod 4810222 şi cu soluţia de
tratare COMBAT 333 cod 4810333.
- Îndepărtaţi, prin periere sau spălare, eventualele
eflorescenţe de pe părţile exfoliate de vopsea veche.
Eliminaţi complet eventuale straturi de vopsea cu var sau
cu tempera.
- Îndepărtaţi depunerile de pulbere, smog şi altele, prin
periere.
- Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile,
scorojirile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO
9400006/9410110 sau STUCCOFACILE 9560019. Sigilaţi
fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Neteziţi cu hârtia de şmirghel stucaturile şi peticele;
îndepărtaţi praful.
- Executaţi eventuale răzuiri pe tencuială cu RASAMIX
9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu
RASOMARC 9500150 în funcţie de tipul de suport.
- Fixaţi cu un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat
fără solvent.
- Treceţi la aplicarea ROXIDAN FONDO în conformitate cu
modalităţile descrise în indicaţiile de aplicare
- După cel puţin 8 ore treceţi la aplicarea finisajului
ROXIDAN.
*(diluţiile de izolant şi cantitatea de aplicat sunt în funcţie
de absorţia suportului, şi se determină cu probe

preliminare pe suportul specific – Consultaţi fişa tehnică
aferentă).

Suprafeţe din lemn masiv şi compensat:
- Neteziţi uşor cu şmirghelul pentru a îndepărta fibrele de
lemn în relief.
- Eliminaţi eventuale straturi de vopsea veche exfoliate şi
faceţi puţin mai aspre toate suprafeţele deja vopsite.
- Îndepărtaţi o eventuală prezenţă de răşină utilizând
Diluant Nitro 5170076.
- Reparaţi cu stuc sub formă de pastă imperfecţiunile
TAMSTUCCO 9400006 sau WALL STUCCO 9100019.
- Treceţi la aplicarea de ROXIDAN FONDO în
conformitate cu modalităţile descrise în indicaţiile de
aplicare.
- Acordaţi atenţie tratării suprafeţelor din lemn bogate în
tanin cum ar fi castanul, ar putea apărea pete închise la
culoare.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii pentru ambient şi suport:
Temperatura ambientului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditate relativă a ambientului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Ustensile: gletieră inox, şpaclu din oţel, pensulă, gletieră
cu perie, perie.
- Nr straturi: 2
- Diluţie : gata de utilizare.
- Modalitate de aplicare:
Primul strat: Aplicaţi fondul ROXIDAN FONDO în mod
uniform cu gletiera din oţel inox.
Aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a aplica al doilea strat.
Al doilea strat: Aplicaţi fondul ROXIDAN FONDO în mod
neuniform cu gletiera din oţel inoxidabil. Treceţi din nou
suprafaţa cu instrumentul ales în funcţie de efectul urmărit
(gletieră cu perie, perie, pensulă).Aşteptaţi câteva minute
şi treceţi din nou cu gletiera din oţel inoxidabil pentru
compactarea suprafeţi.
Se vor putea realiza astfel suprafeţe care vor caracteriza
rezultatul estetic final (consultaţi cartela ROXIDAN).
- Ustensilele se curăţă imediat după utilizare cu apă.
- Densitate indicativă: 0,8-1 kg/mp în 2 straturi, se referă la
aplicările pe suporturi netede şi mediu absorbante. Se
recomandă să se determine densitatea efectivă printr-o
probă preliminară pe suportul specific.

COLORAREA

Produsul este disponibil de culoare albă cu posibilitatea de
a fi nuanţat cu Sistemul Tintometric Marcromie.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 2 ani.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de
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apă): 200 g/l (2010)
ROXIDAN FONDO Conţine max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesită etichete de identificare a caracterului
periculos în conformitate cu normativele în vigoare.
Utilizaţi produsul în conformitate cu Normele de igienă şi
siguranţă; după utilizare nu eliminaţi recipientele în
ambient, lăsaţi să se usuce bine reziduurile şi trataţi-le ca
deşeuri speciale. Nu păstraţi produsul la îndemâna
copiilor. În cazul ingerării consultaţi imediat medicul şi
arătaţi-i recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi reziduurile la
canalizare, în cursurile de apă şi pe teren.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Aplicaţi în interior pe un fond pregătit în prealabil două
straturi de ROXIDAN FONDO pe bază de copolimer acrilic
în soluţie apoasă, specific pentru aplicarea vopselei
decorative ROXIDAN.
Furnizare şi punere în operă a materialului € ................. pe
mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm
întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii
tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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