
ŞAPĂ DE CIMENT CU COMPRIMARE CONTROLATĂ 

cod 1230010

CONTINUO LEVEL ZERO

DESCRIERE
 
LEVEL ZERO este o şapă pre-amestecată pentru nivelarea
și netezirea fină la grosimi de la 3 la 20 mm pe stratul de
fundaluri noi sau existente pentru a obține suprafețe
uniforme și perfect plane, adecvate pentru a se aplica
finisaje de diverse tipuri. 
LEVEL ZERO este caracterizată printr-o aplicare foarte
ușoară, o durată mare de prelucrare și parametrii mecanici
excelenți.
Sistemul CONTINUO este clasificat A+ conform decretului
ministerial francez pentru calitatea aerului în ambiente
interioare.
Systém CONTINUO je na základe francúzskej ministerskej
vyhlášky pre kvalitu vzduchu v interiéroch klasifikovaný ako
A+.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
LEVEL ZERO este un produs de interior utilizat pentru
nivelarea șapelor din beton și șapelor din ciment în general
și pentru acoperirea urmelor tehnice de pe pardoseala
existentă. 
Poate fi de asemenea aplicat pe ceramică sau piatră
naturală chiar dacă acestea nu sunt absorbante, cu
condiția ca baza să fie tratată în prealabil cu PRO-LINK. 
Înainte de a trece la aplicarea cu straturi succesive de
LEVEL ZERO este necesar să se fixeze suprafața cu
CONTINUO LINK diluat la 200%.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: ciment cu modificare polimerică 
- Aspect : pulbere 
- Raport de amestec : 16-17% apă (ca 4-4,2 L pentru un
sac de 25 Kg)
- Grosime aplicabilă per strat: de la 3 la 20 mm 
- Dimensiunea maximă a substanţelor inerte: <1,2 mm 
- Masa specifică a pastei: 2,0 Kg/l
- Timpul de prelucrare : 20 min (în funcție de temperatura
și umiditatea aerului și a suportului).
- Rezistență la comprimare 28 zile: >28 N/mm²
- Rezistență la flexiune 28 zile: >5 N/mm²
- Rezistență la abraziune taber (piatră de tocilă H22 - 500 g
- 200 rotații) 28 zile: 1,2 g
- Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură
și umiditate ambientale și de suport. În orice caz produsul
nu se usucă înainte de 24 ore. 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- trebuie să fie uscat, compact, fără praf, fără componente
neconsistente. .
- suprafețele pe bază de ciment ce nu sunt suficient de
coezive sau sunt excesiv de absorbante trebuie să fie
consolidate cu ATOMO.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condițiile din ambient și starea suportului: 
Temperatura ambiantă : Min. +8 °C / Max. +35 °C 

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
- Într-un recipient vărsați 4.0 - 4.2 L de apă curată. Vărsați
un sac de 25 kg de LEVEL ZERO agitând și amestecați cu
un agitator electric cu turație redusă până când obțineți o
pastă omogenă fără cocoloașe.
- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau ce se află într-o
fază de dezghetare.
- Unelte: mistrie, gletieră dințată din oțel inoxidabil, racletă.
Pentru a facilita eliminarea unor posibille deformări
superficiale este posibil să se treacă trafaletul cu ace peste
produsul proaspăt aplicat. 
- În cazul suprafețelor foarte mari, nu acoperiți lirele de
dilatare ale fundalului. 
- În timpul prelucrării nu adăugați ulterior apă pentru a
prelungi durata de viață a produsului și nici agregate pentru
a-i modifica vâscozitatea. 
- Curățarea uneltelor se va efectua cu apă imediat după
utilizare. 
- Randament orientativ: consum teoretic de produs 
8 - 9 kg/m2 pentru o grosime de 5 mm, aproximativ 4 m2
pentru fiecare sac la o grosime de 5 mm.
Randamentul este orientativ și se raportează la suporturi
plane. Înainte de a pune în operă șapa vă recomandăm
verificarea directă pe șantier. 
 
COLORAREA
 
- - - - -
 
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
 
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.
 

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.
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