
AMESTEC PASIVANT MONOCOMPONENT PENTRU BARELE DE FIER DIN ARMĂTURĂ

cod 9490125

BETOXAN PRIMER

DESCRIERE
 
Produs specific pentru pasivarea barelor de fier din
armătură în faza de restaurare a betonului deteriorat.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
BETOXAN PRIMER este destinat barelor de fier din
armătura betonului, care trebuie acoperite apoi cu
produsele specifice BETOXAN 400 sau BETOXAN 300 şi
cu masa de şpaclu finală BETOXAN 200.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali
anticoroziune
-Aspect: pulbere
-Marcajului CE în baza EN 1504-7
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): variabilă, în funcţie de
condiţiile de temperatură şi umiditate. Produsul nu poate fi
acoperit cu alte straturi mai devreme de 30 de minute.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suporturi feroase: 
-Lustruiţi prin periere sau sablare. 
-Curăţaţi suprafaţa. Eliminaţi reziduurile din operaţiunea
precedentă 
-Pe suportul uscat aplicaţi stratul de BETOXAN PRIMER. 
-Acoperiţi cu BETOXAN 400 sau 300 după cel puţin 30
minute.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
-Condiţii de mediu şi suport: 
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Umiditatea relativă a mediului: <60% 
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Suport uscat. 
-Unelte: pensulă.
-Diluţie: 30% cu apă (0,6 l. apă per 2 kg de pulbere).
-Timp de prelucrare: 1 oră
-Preparare: vărsaţi apa pentru amestec într-un recipient şi
adăugaţi produsul în flux regulat, amestecând continuu
pentru a evita formarea cocoloaşelor. Agitaţi până obţineţi
un amestec omogen.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
-Consum indicativ: consumul mediu este de circa 30 gr. per
metru linear pe o bară cu un diametru de 15 mm.
 
COLORAREA
 
- - - - - 
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
 
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la

temperatura adecvată: 1 an.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE.
 
Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o
reacţie alergică a pielii.
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
 
Amestec pasivant monocomponent pentru barele de fier
din armături.
Aplicaţi pe suporturi pregătite dinainte, amestec pasivant
monocomponent pentru bare de fier din armături
BETOXAN PRIMER cod 9490125, pe bază de lianţi
hidraulici speciali modificaţi şi pasivanţi împotriva coroziunii,
cu un consum de circa 1,8 kg/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.

1 / 1 BETOXAN PRIMER - 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


