SOLVESIL
PROTECTOR HIDROFUG SILOXANIC PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR
cod 0770002
DESCRIERE
SOLVESIL este un produs pe baza de polimeri siliconici, clasa
polisiloxani, non-filmogeni, rezistenta la substante bazice si la
agentii atmosferici. Datorita caracteristicilor sale este indicat
pentru protectia hidrofobizanta a diferitelor tipuri de suprafete
minerale.
SOLVESIL penetreaza suportul, reducând drastic absorbtia apei
de catre suprafete, mentinând neschimbate permeabilitatea si
aspectul initial al zidurilor.
SOLVESIL împiedica atât farâmitarea progresiva a materialului
de constructie, provocata de alternanta înghet/dezghet, cât si
formarea petelor albicioase inestetice provocate de sarurile
hidrosolubile din ziduri.
INDICATIIDE UTILIZARE
Destinatia de utilizare a SOLVESIL sunt suprafetele verticale
interioare si exterioare, în orice conditii de expunere climatica si
ambientala.
Poate fi aplicat pe suporturi minerale si pietroase absorbante,
suprafete din beton, beton celular, ciment armat, calcar si gresie,
tencuieli si caramizi aparente.
- Nu poate fi aplicat pe zugraveli vechi sau învelisuri organice.
- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmura
lucioasa, granit) si ghips.

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, pistol cu presiune scazuta.
- Dilutie: pregatit pentru utilizare.
- În aplicarile cu pistolul utilizati injectoare de 1,2-1,4 mm
diametru si presiuni de 2-2,5 kg/mp.
- Nr. straturi: produsul va fi aplicat în mai multe straturi, umed
pe umed, pâna la saturare, evitând scurgerea produsului.
- produsul îsi exercita actiunea de hidrofugare dupa o zi de la
aplicare.
- Protejati suprafetele tratate împotriva ploii timp de cel putin 24
de ore de la aplicare.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010.
- Consum indicativ: variabil în functie de gradul absorbtie al
suportului. Se recomanda efectuarea de teste preliminare.
Consumuri indicative:
Beton0,25-0,4 l/mp
Pietre naturale0,3-1,2 l/mp
Caramizi aparente 0,6-1,0 l/mp
Tencuieli min.0,5-0,8 l/mp
COLORAREA
Produsul este disponibil incolor.

CARACTERISTICI TEHNICE
DEPOZITAREA
-Natura liantului: Oligomer alchil-polisiloxanic.
-Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatice.
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0.80±0.05 kg/l.
-Aspect: lichid transparent.
-Uscare (25 °C si 65% U.R.): totala dupa 24 ore
VOPSIRE ULTERIOARA: Nu poate fi acoperit cu straturi
ulterioare de vopsea.
PREGATIREASUPORTULUI
Suprafete din material pietros sau caramizi:
- Curatati si stergeti de praf suprafetele; în prezenta patinei de
murdarie, cruste superficiale, scorojeli, etc., se recomanda
curatarea suportului prin spalare, hidrosablare, microsablare sau
curatare chimica. Se recomanda efectuarea unui test preliminar
pentru a stabili cele mai eficiente metode si tipuri de curatare.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu COMBAT 222
detergent 4810222 si cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi
fisele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicati SOLVESIL în mai multe straturi,
umed pe umed, pâna la saturare.
INDICATIIPENTRU APLICARE
- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 18 luni
INDICATIIDE SIGURANTA
Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
nociv – periculos pentru mediu
-inflamabil
-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pentru mediul acvatic pe termen lung.
-nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.
-expunerea la vapori poate provoca uscarea si craparea pielii.
-inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-nu respirati vaporii
-Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
-utilizati doar în locuri bine ventilate.
-în caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat
medicul , prezentându-i recipientul sau eticheta.
Contine: nafta (petr.) grea hidrodesulfurata
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
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complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.
REZUMAT DE CAPITOL
Protector hidrofug siloxanic.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica protectorul hidrofug
siloxanic SOLVESIL 0770002, pe baza de polimeri
alchilpolisiloxanici dizolvati în solvent, adecvat pentru
hidrofugarea si protectia suporturilor murale absorbante
interioare si exterioare, în cantitatea determinata 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
întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta
anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare
contactatiServiciul de Asistenta
Tehnica.
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