
OCHRANNÝ PROSTRIEDOK SPEVŇOVACÍ KAMENNÝ PRIEZRAČNÝ BEZFAREBNÝ NA BÁZE SILIKÓNOV A
AKRYLÁTOV
kód 0730230

FACCIAVISTA PRO

POPIS
 
FACCIAVISTA PRO je produkt na báze akrylových živíc a
polysilikónov, vybavený zvýšeným penetračnou
schopnosťou do podkladu a spevňovacou schopnosťou,
ktorá chráni rôzne typy minerálnych povrchov pred
rozpadom. 
FACCIAVISTA PRO zabraňuje jednak postupnému
zvetrávaniu stavebných materiálov spôsobenému
striedaním sa mrazu a odmäku, jednak vytváraniu belavých
neestetických škvŕn spôsobených soľami rozpustnými vo
vode vylučovanými z muriva.
FACCIAVISTA PRO pre jej chemickú povahu nemení
priedušnosť podkladu a oživuje jeho farebné ladenie.
Reagujúc s minerálnymi zložkami, vytvára vodu
odpudzujúcu zónu, ktorá nedovoľuje nasávanie vody a
následný únik solí a tvorbu zvetranín.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
FACCIAVISTA PRO je určený na ochranu zvislých
povrchov v exteriéroch a interiéroch, v akýchkoľvek
klimatických a okolitých podmienkach. 
- Použiteľný na savé minerálne a kamenné podklady,
povrchy betónové, pórobetón, armovaný betón, pieskovec
a vápenec, omietky a pohľadovú tehlu.
- Nepoužiteľný na staré nátery, obklady organického
pôvodu a sadru.
- Nepoužiteľný na nesavé podklady (leštený mramor, žula).
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Vlastnosť pojiva: kopolyméry silikónové modifikované a
akrylové živice
- Rozpúšťadlo: ropné destiláty
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 kg/l
- Vzhľad: priezračná tekutina
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): 2 hodiny
na dotyk; schopný náteru ďalšej vrstvy po cca 12 hodinách.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy kamenné alebo tehlové:
- Oprášiť a očistiť povrchy; v prítomnosti povlaku špiny,
povrchových chrást, šupín, atď., odporúča sa vykonať
očistenie podkladu vodou, vodným opieskovaním,
mikroopieskovaním alebo chemicky. Odporúča sa urobiť
predbežnú skúšku na stanovenie najúčinnejšej metódy a
typu čistenia.
- V prítomnosti plesne povrch ošetriť s COMBAT 222
Detergente (čistiaci) 4810222 a s COMBAT 333 Risanante
(vysušovací) 4810333 (pozri príslušné technické listy).
- Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy FACCIAVISTA PRO.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového

kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Náradie: štetec.
- Počet vrstiev: 1-2. 
- Produkt je pripravený na používanie; na podklady malo
savé sa odporúča rozriediť ho na 15-20% syntetickým
riedidlom 5210011. 
- Očistenie náradia sa vykoná syntetickým riedidlom
5210011 ihneď po jeho použití. 
- Orientačná výdatnosť: 2-4 m2/l na jednu vrstvu na
podklady stredne porézne. Je vhodné vykonať praktickú
skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.
- Chrániť (zakryť) povrchy sklenené, keramické a plastické
hmoty.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt sa dodáva bezfarebný.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Chrániť pred vlhkosťou.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných
tepelných podmienkach: 1 rok.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/h: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla):
750 g/l (2010)
Obsahuje max.: 750 g/l VOC
 
horľavý - dráždivý- nebezpečný pre životné prostredie
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Spevňujúci prostriedok akrylo-silikónový odpudzujúci vodu.
Použitie, na vopred pripravené povrchy, spevňujúceho
prostriedku FACCIAVISTA PRO kód 0730230, na báze
silikónových polymérov a akrylových živíc rozpustených vo
vhodnom rozpúšťadle určeného na ochranu minerálnych
povrchov a kamenných materiálov, so spevňujúcim
efektom na povrchy rozpadnuté na prach.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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