EUROCAP 100 gri
Adeziv şi masă de şpaclu fibroranforsat pe bază de ciment, pentru termoizolaţiile cu polistiren şi vată minerală bazaltica
Cod. E770010
DESCRIERE
Adeziv şi masă de şpaclu preamestecat, sub formă de
pulbere, pe bază de ciment, fibre sintetice, nisipuri
selecţionate şi aditivi.
Formula sa optimizată permite lipirea plăcilor termoizolante
din polistiren şi vată minerală bazaltica precum şi
înglobarea plasei din fibră de sticlă.
Consistenţa sa păstoasă permite aplicarea produsului fără
scurgeri sau desprinderi.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Finisări pe ciment, tencuieli, zidării, vechi învelişuri
absorbante.
Adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren şi
vată minerală bazaltica.
CARACTERISTICI TEHNICE
Greutate specifică: 1,4 kg/lt beton armat
Greutate specifică a amestecului gata pentru utilizare: 1,6
kg/lt
Dimensiune maximă a materialelor inerte: <0,75 mm
Grosime maximă per mână 3 mm
Durată utilă: min. 4h la 20 °C
Consum teoretic (de produs sub formă de pulbere)
Lipire pe toată suprafaţa: 2,5-3,5 kg/mp
Lipire în puncte: 1,8-2,8 kg/mp
Finisare plasă: 2,5-3,5 kg/mp
Supravopsibil: după zece zile de la aplicare
Culoare: gri
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafeţele trebuie să fie curate şi compacte. Îndepărtaţi
toate părţile neomogene şi friabile, printr-o spălare cu
presiune, cu o maşină de spălat cu presiune. Îndepărtaţi
toate reziduurile de praf prin aspirare sau spălare. Eliminaţi
toate reziduurile de decofrol, grăsimi şi murdărie în general.
Pe suprafeţele din beton, fiarele din armătură care ies la
suprafaţă trebuie să fie curăţate, dacă este posibil, prin
periere sau sablare; după aceea, aplicaţi EUROCRET
FERRO MONOCOMPONENTE protector anticoroziv.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Apă de amestec 20%
Amestecaţi produsul cu apa necesară până când obţineţi
un amestec omogen, fără cocoloaşe. Apoi aplicaţi cu o
mistrie, cu un șpaclu dințat sau cu o gletieră din oţel.
Se recomandă să vărsaţi mai întâi apa, apoi pulberea,
uşor, amestecând pasta cu o betonieră sau cu o bormașină
dotată cu cap mixer.
Lipirea panourilor izolante:
Aplicaţi amestecul pe întreaga suprafață a plăcii sau în
puncte, în funcţie de tipul de suport.
Pentru finisări:
Aplicaţi cu o gletieră metalică astfel încât să obţineţi o
suprafaţă suficient de omogenă.
Pentru finisări armate:
Pe materialul proaspăt aplicat, aşezaţi plasa de fibră de

sticlă rezistentă la alcali, având grijă să suprapuneţi plasele
pe o suprafață de cel puţin 10 cm evitând formarea de bule
şi pliuri, după care aplicaţi un alt strat de material de
finisare.
Nu utilizaţi amestecul atunci când acesta a început deja să
facă priză.
Nu adăugaţi apă atunci când amestecul a început deja să
facă priză.
Nu amestecaţi niciodată cu alţi lianţi cum ar fi ciment, var
hidraulic, ghips, etc.
Nu aplicaţi pe suprafețe din ghips.
Nu aplicaţi pe suprafețe cu iregularități mai mari de 5 mm.
Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5 °C
sau mai mari de 30 °C.
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de păstrare +35° C
Temperatura minimă de păstrare +5° C
Păstraţi produsul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
Se recomandă să utilizaţi produsul în termen de 1 an de la
data fabricaţiei.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Iritant pentru căile respiratorii şi piele / Risc de grave leziuni
oculare / Poate provoca sensibilizare la contactul cu pielea /
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor / Nu respiraţi
pulberea / Evitaţi contactul cu ochii şi pielea / În caz de
contact cu ochii, spălaţi imediat cu apă din abundenţă şi
consultaţi un medic / Utilizaţi echipamente de protecţie şi
mănuşi adecvate şi protejaţi-vă ochii/faţa / În caz de
ingerare consultaţi imediat medicul şi arătaţi-i recipientul
sau eticheta.
Produsul trebuie să fie transportat, utilizat şi depozitat
conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare;
reziduurile trebuie lăsate să se usuce complet și apoi
tratate ca deşeuri speciale.
Pentru alte informaţii, consultaţi fişa tehnică a produsului.

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.

EUROBETON è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322
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