EUROCAP 120
ADEZIV MINERAL SILANIZAT
DESCRIERE
Adeziv/finisant mineral în pulbere silanizat şi întărit cu fibră poliuretanică, pe bază de lianţi
hidraulici, încărcături minerale secţionte şi aditivi specifici.
Indicat pentru realizarea sistemelor de izol aţie termică, fie pentru lipirea panourilor de polistiren
expandat, fie pentru succesiva finisare /fixare cu plasă.
PROPRIETĂŢI
 Bună aderenţă pe fonduri de ciment, tencuială, zidărie sau învelişuri mai vechi
 Graţie formulei sale particulare, permite execu tarea fie a lipirii, fie a finisajului.
 Consistenţa pastoasă, permite aplicarea produsului fără prelinsături sau desprinderi
 Se aplică în straturi cu grosime între 1 şi 5 mm
 Produs silanizat, deci şi hidrorepelent, dar în acelaşi timp transpirant
 Absenţa fisurilor de retragere
 Scăzut modul elastic
 Aplicabil la fel cu tencuielile
DATE TEHNICE
Aspect: pulbere gri/albă
Greutate specifică: 1,4 cca
Greutate specifică a amestecului pregătit pt. întrebuinţare: 1,6
Dimensiunea maximă a elementelor inerte: < 750 µ m
Grosimea maximă pe mână: 5 mm
Apa pt. amestec: 18%
Viaţă utilă: min. 4 ore, la 20 º C
Consum teoretic (de produs în pulbere):
 Lipirea întregii suprafeţe: 2,5 -3,5 kg/mp
 Lipirea în puncte: 1,8 -2,8 kg/mp
 Finisarea plasei: 2,5 -3,5 kg/mp
Temperatura de aplic are: de la +5ºC la +35ºC
APLICARE
Pregătirea suprafeţelor
Suprafeţele trebuie să fie curate şi compacte. Îndepărtaţi toate părţile incoerente şi friabile, prin
spălare cu presiune, cu pompa de apă. Eliminaţi orice urmă de praf prin aspirare sau spălare şi
orice urmă de grăsimi sau mizerie în general.
Curăţarea şi protejarea fierului din armătură
Fierul din armătură ce iese la suprafaţă trebuie curăţat, posibil prin sablare sau măcar prin periere;
după care aplicaţi o substanţă specială pentru beton ce conţ ine inhibanţi de coroziune pe bază
organică, cu rol şi de promotor de aderenţă între barele de armătură şi cimentul de recuperare
(EUROCRET FERRO).
Amestecaţi produsul cu apa necesară până la obţinerea unei paste omogene şi fără cocoloaşe.
Aplicaţi cu mistria, spatula zimţată sau gletiera de oţel. Se recomandă umezirea suportului înainte
de aplicarea produsului, în special în perioadele calde.
RECOMANDĂRI
Nu aplicaţi produsul în condiţii atmosferice critice (temperaturi superioare la 35 ºC, inferioare la
5ºC, pe suporturi îngheţate sau supuse ameninţării ploii sau îngheţului).
Nu aplicaţi pe neregularităţi ale suportului superioare la 5 mm sau fonduri neconsistente sau
sfărâmicioase.
AMBALAJ
Saci de 25 kg.
ÎNMAGAZINARE
6 luni în saci perfect sigilaţi, în l oc protejat.
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SIGURANŢA
Materiile prime ale produselor noastre au fost alese cu grijă pentru a avea un scăzut impact
ambiental şi pentru a garanta siguranţa celor care le întrebuinţează. Produsele ce conţin lianţi de
ciment, prin Directiva CE 1999/45/CE, m odificată de Directiva 2001/60/CE, sunt considerate
iritante, astfel, trebuie respectate următoarele Recomandări şi comportamente de Siguranţă:
R36/37/38 Iritant pt. ochi, căile respiratorii şi piele
S2
Ţineţi departe de la îndemâna copiil or
S22
Nu respiraţi pulberile
S24/25
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea
S26
În cazul contacului cu ochii, spălaţi imediat şi din abundanţă cu apă şi consultaţi
medicul
S36/37
Folosiţi echipament protectiv adapta t
S46
În caz de ingestie consultaţi imediat medicul şi arătaţi -i ambalajul sau eticheta
S29
Nu aruncaţi resturile în canalizări
Indicaţiile, informaţiile şi recomandările conţinute în această fişă tehnică se bazează pe
experienţe practice şi de laborator pentru întrebuinţarea optimă a produselor noastre, dar
decât generale.Ţinând cont de diversele condiţii în care se operează pe şantiere, fabrica
chiar dacă garantează calitatea produselor proprii, decl ină orice responsabilitate faţă de
acestora.
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