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BETONCOVER

DESCRIERE
 
BETONCOVER este o vopsea pentru exterioare pe bază
de răşini acrilice în suspensie apoasă, anti alge, cu aspect
satinat.
Produsul, marcat CE, este conform cu norma EN 1504-2
care stabileşte cerinţele caracteristicilor tehnice a
produselor pentru repararea şi protecţia structurilor din
beton. 
BETONCOVER posedă o rezistenţă înaltă la agresiunea
chimică a suporturilor, la agenţii atmosferici şi oferă o
barieră eficientă anti carbonatare eliminând, sau oricum
reducând, problemele datorate coroziunii componentelor
metalice ale armăturii.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe suporturi din ciment:
Beton, ciment armat şi, în general, toate tencuielile pe bază
de ciment.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă
 
Caracteristicile tehnice aferente marcajului CE
* Clasificare UNI EN 1504-2: protecţie împotriva riscurilor
de pătrundere (PI) – finisaj (C) – sistem de certificare de
conformitate 4 (date referitoare la beton, pentru o grosime
de peliculă uscată de 150 μm).
* Permeabilitate la CO2 UNI EN 1062-6: Sd>50 m (care
poate fi obţinută cu o grosime de 135 μm)
* Permeabilitate la abur UNI EN ISO 7783-2: clasă I, Sd<5
m
* Permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: w<0,1 kg/m2h^0,5
* Aderenţa prin tragere directă UNI EN 1542: >1 MPa
 
Clasificare UNI EN 1062-1: (vopsea pentru exterior)
.strălucire EN ISO 2813: clasa G3 (<10, opac) 
.grosime peliculă uscată ISO 3233: clasa E2 (50-100 μm) 
.Granulometrie EN ISO 1524: clasa S1 (<100 μm, fină) 
.Nivel de transmisie vapori de apă UNI EN ISO 7783-2:
clasa V2 (0,14≤Sd<1,4 m, mediu)
.Permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: clasa W3 (W≤0,1,
scăzută)
.rezistenţă la fisurări UNI EN 1062-7A: clasa A0 (irelevant)
.Permeabilitate la CO2 UNI EN 1062-6: clasa C1 (<5
g/m2d, Sd>50 m)
 
Caracteristici suplimentare
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0.05 g/ml
- Viscozitate UNI 8902: 22400 ± 1400 cps (vâscozimetru
rotaţional Brookfield la 25 °C)
- Solvent: apă
- Rezistenţă la spălare UNI 10560: >10000 cicluri, optimă.
- Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac 
- Retenţia murdăriei UNI 10792: ΔL≤3, foarte scăzută 
- Rezistent la mucegai si alge conform normativei UNI EN
15457 şi UNI EN 15458 
- Reacţie la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
Raportată la un consum ce nu depăşeşte valoarea indicată
şi la aplicarea pe o suprafaţă neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30 min.;
poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din beton:
Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă
este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse
specifice.
- În prezenţa algelor trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333
cod 4810333.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile decojite din zugrăvelile
vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi ridicate de
zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- Eliminaţi părţile structurale de ciment cu aderenţă slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă vor fi
periate cu grijă şi tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125
amestec de pasivare.
- Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu
BETOXAN 300 mortar tixotropic anticontracţie
fibroranforsant 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu
BETOXAN 200 nivelator anticontracţie şi anticarbonatare
9490120.
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi un strat
de fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau
MARCOFIX 4420001 sau de fixativ micronizat fără solvent
ATOMO 8840001.
- Aplicaţi cel puţin 2 straturi de BETONCOVER conform
modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată
depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt
determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv –
Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).
 
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 aplicaţiile sub acţiunea directă a soarelui.
- Pentru a nu compromite realizarea optimă a
caracteristicilor estetice şi performanţelor produsului, se
recomandă aplicarea sa în condiţiile de mediu menţionate
şi protejarea suprafeţelor de ploaie şi umiditate timp de
aproximativ 48 de ore. În acest fel, se permite o uscare
completă a produsului şi o polimerizare normală, care are
loc în aproximativ 10 zile.
- Pe suprafeţele care pot fi udate de ploaie în termen de
aproximativ 10 zile pot apărea linii verticale translucide.
Acest lucru nu compromite performanţa produsului şi poate
fi eliminat prin spălare cu apă sau în urma precipitaţiilor
ulterioare.
- Aplicarea pe suprafeţe cu eflorescenţe saline sau supuse
unei umidităţi crescute nu garantează adeziunea produsului
la suport, astfel că este necesară o intervenţie preventivă
de asanare a zidului cu tencuieli deumidificatoare
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NEPTUNUS sau cu zugrăveli ulterioare cu sistemul
siloxanic NEPTUNUS.
- Protecția finisajelor anti mucegai și anti alge este de tip 
consumabil: eficacitatea și durata în timp sunt puternic
condiționate de
gravitatea expunerii climatice și ambientale, de tipologia
construcției
și de alegerea sistemului de aplicare.
- Unelte: pensulă, rol, pistol.
- Nr straturi: cel puţin 2 straturi.
- Diluţie: cu maximum 20% apă.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă. 
- Consum indicativ: 6-7 mp/l per strat şi se referă la
suprafeţe netede, cu un grad mediu de absorbţie. Este
indicată determinarea consumului efectiv printr-un test
preliminar pe suportul respectiv.
 
COLORAREA
 
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. 
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.
 
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/c: vopsele pentru pereţi externi cu suport mineral
(pe bază de apă): 40 g/l (2010)
Conţine max.: 40 g/l VOC
 
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; lăsaţi resturile să
se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Protectiv acrilic anti carbonatare, anti alge pentru beton
clasificat conform UNI EN 1504-2 (PI) protecţie împotriva
riscurilor de pătrundere - (C) finisaj.
Aplicarea protectorului acrilic cu grad mare de acoperire
pentru ciment BETONCOVER seria 433 pe suprafeţe
pregătite dinainte, pe bază de copolimer acrilic în dispersie
apoasă, în cel puţin 2 straturi, în cantităţile determinate de
gradul de absorbţie al suportului.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp
 

SAN MARCO GROUP 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.

2 / 2 BETONCOVER - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it


