Sistemul dezumidificant - linia NEPTUNUS
Pregătirea suprafeţelor murale în prezenţa umidităţii de ascensiune

CURĂŢAREA
Peretele trebuie să fie complet gol fără tencuială.
În prezenţa umidităţii, îndepărtaţi stratul vechi de tencuială
până la aproximativ 50 cm superior faţă de fâşia de
umiditate evidentă.
Eliminaţi eventualele părţi care se desprind şi/sau
incrustaţiile saline prin periere şi spălare cu apă, de
preferinţă utilizând, de preferat, un aparat de spălare cu
apă sub înaltă presiune.
Prodotti associati: CHITUIREA/NIVELAREA
Pe suportul uscat aplicaţi un strat de NEPTUNUS
ANTISALE cod. 0700240 conform modalităţilor descrise în
fişa tehnică a produsului.
Aşteptaţi 24 ore după care aplicaţi NEPTUNUS
INTONACO DEUZMIDIFICANT 9480170 de efectuat în 2
faze(conform modalitatilor descrise în fisa tehnica a
produsului):
Faza 1) Execuţia şpriţului de fixare:
Amestecaţi NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT
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); Aplicaţi amestecul, foarte
lichid şi
omogen, în şpriţ pe suprafată, fără a o acoperi complet
(acoperiţi maximum 60% din suprafaţa întreagă). În
aceasta faza consumul mortarului este egal cu circa 7-8
mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO
DEZUMIDIFICANT 9480170.
Faza 2) Execuţia tencuielii difuzive:
După cel puţin 1 oră de la aplicarea şpriţului de fixare,
aplicaţi
NEPTUNUS INTONACO DEZUMIDIFICANT amestecat cu
17-19% apă.
Dupa 24 de ore de la faza precedentă, umeziţi suportul şi
aplicaţi NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.
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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 ploaie 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 de la aplicarea produsului, ar putea
evidenţia dungi verticale translucide. Acest eveniment nu
afectează performanţele produsului şi pot fi îndepărtate
prin spălare la înaltă presiune sau în urma precipitaţiilor
succesive.
Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate urmărind
modalităţile indicate în respectivele fişe tehnice.
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.

Prodotti associati: APLICARE FOND
După cel puţin 20 de zile aplicaţi un strat de fixator antisare NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230.
Prodotti associati: FINISAJE
La exterior, pentru a obţine maximizarea performaţelor
sistemului dezumidificant, utilizaţi produse de finisare ce
deţin caracteristici de elevată transpirabilitate la vapori şi
absorbţie scăzută de apă: produsele de la linia
NEPTUNUS.
La interior, în afară de produsele de la linia NEPTUNUS,
este posibilă aplicarea de vopsele cu silicaţi MARCOSIL
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