
CURĂŢAREA

Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi matur. Dacă
este necesar procedaţi la refacerea acestuia sau
consolidarea lui cu produse specifice.

Îndepărtaţi, prin periere sau spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile exfoliante a vopselelor
vechi.
Eliminaţi complet eventuale straturi mari de vopsea cu var
sau tempera.

Îndepărtaţi depozitele de praf, smog sau altele, prin
periere.

Prodotti associati: -

ÎNLĂTURAREA MUCEGAI/ALGE

În prezenţa de mucegai şi alge trataţi suprafaţa cu
detergentul COMBAT 222 cod. 4810222 şi cu asanatorul
COMBAT 333 cod. 4810333.

Prodotti associati: -

CHITUIREA/NIVELAREA

Fisurile trebuiesc umplute şi nivelate cu ELASTOMARC
STUCCO serie 416, pentru corecta utilizare consultaţi fişa
tehnică respectivă.

Nivelaţi neregularităţile suportului cu BETOMARC
9450150 sau cu RASAMIX 9440160.

Prodotti associati: -

FIX-ACTIVARE

Fix-activaţi toată suprafaţa cu ATOMO 8840001 fixator
micronizat solvent free sau cu izolant cu solvent
ISOMARC cod. 4410111.

Diluţiile izolantului şi cantitatea de aplicare sunt în funcţie
de absorbţia suportului şi vor trebui să fie determinate prin
probe preliminare pe suportul respectiv- Consultaţi fişa
tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

FINISAJE

Procedaţi cu aplicarea sistemului ELASTOMARC FONDO
+ ELASTOMARC FINITURA în funcţie de tipul intervenţiei
de efectuat, aş cum este raportat în clasamentul descris în
fişa tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

ALTE INDICAŢII

Aplicarea produselor de vopsit va trebui să fie făcută pe
suprafeţele perfect uscate, temperatura mediului cuprinsă
între +8 şi +35°C, temperatura suportului cuprinsă între +5
şi +35°C, umiditatea mediului inferioară la 75% şi

umiditatea suportului inferioară la 10%.
Evitaţi aplicările sub acţiunea directă a soarelui.

După aplicare, suprafeţele exterioare trebuiesc protejate
de ploi şi umiditate până la uscarea completă a produsului
care, în mod normal (la 20°C) are loc după aproximativ 48
ore.

Suprafeţele care ar putea fi expuse la ploi în cursul
următoarelor 10 zile după aplicarea produsului, ar putea
evidenţia dungi verticale translucide. Acest eveniment nu
afectează performanţele produsului şi poate fi îndepărtat
prin spălarea la înaltă presiune sau în urma precipitaţiilor
succesive.

Prin utilizarea culorilor mediu saturate, pe suprafeţe
extinse, s-ar putea scoate în evidenţă umbriri uşoare în
corespondenţa suprapunerilor sau rulării cu trafaletul. În
faza de aplicare, se recomandă cea mai mare grijă în
distribuirea/întinderea produsului.

Revopsirea, chiar şi după câtva timp, trebuie să fie
efectuată doar cu sisteme elastice; aplicarea altor produse
pot cauza scorojiri şi detaşări.

Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate după
modalităţile indicate în fişele tehnice respective.

Prodotti associati: -

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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