
FONDUL DE ADERARE PENTRU RENOVAREA SUPRAFEŢELOR CU PLĂCI CERAMICE DIN BĂI ŞI BUCĂTĂRII

cod. 4770006

PRO-LINK LISCIO

DESCRIERE
 
Fondul acrilic ideal pentru renovarea aspectului estetic al
suprafeţelor ceramice. Creează un glet aderent de legătură
neted, pe care se poate aplica un strat suprapus de finisaje
decorative sintetice, emailuri murale şi emailuri cu apă.
Aderenţă optimă pe finisaje ceramice cu faianţă, gresie,
mozaic şi altele similare şi PVC.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil pe:
- Suprafeţe netede dificile: faianţă, mozaic, gresie, PVC.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: polimer acrilic
- Clasificarea în funcţie de calitatea aerului din interior
(Indoor Air Quality): A
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.40 ± 0,05 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 8600 ± 500 cps la 25
°C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
- Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 1 oră; poate
fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore, până la
maximum 48 ore.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe interne:
- Efectuaţi o curăţare adecvată cu apă şi detergenţi pentru
a elimina tot ceea ce poate compromite aderarea.
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi
produsul conform modalităţii descrise în instrucţiunile de
aplicare. 
- Într-un interval cuprins între 4 şi 48 de ore treceţi la
aplicarea sistemului de finisaj.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- După aplicare suprafeţele exterioare trebuie protejate de
ploaie şi umiditate până la uscarea completă a produsului.
- Unelte: pensulă, rol.
- Amestecaţi produsul înainte de aplicare.
- Diluţie: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10%
apă.
- Nr. straturi: 1-2.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare
cu apă.
- Consum indicativ: 15-20 mp/l. Dată fiind tipologia specială
a suprafeţei acoperite deja este indicată efectuarea unei
probe practice pe suportul respectiv pentru a determina
consumul real.
 
COLORAREA
 

Produsul este disponibil în alb şi nu poate fi colorat.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Acoperitori unicomponenți cu funcție specială (pe
bază de apă): 140 g/l (2010)
Conţine max.: 140 g/l VOC
 
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică PRO-LINK LISCIO
cod 4770006, fond adeziv pentru învelişuri ceramice, pe
bază de polimeri acrilici, într-un singur strat, în cantităţile
determinate de gradul de absorbţie al suportului.
Furnizarea şi punerea în lucru a materialului € .................
per mp.
 

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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