
STUC NIVELATOR PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

seria 976

LEVELANT EXTRA FINE

DESCRIERE
 
Ideal pentru nivelarea şi repararea faţadelor externe la care
este necesar un finisaj fin (efect de ghips) dar de tip
mineral. Tixotropia permite efectuarea nivelării pereţilor şi
tavanelor cu tencuială nouă şi veche fără lipituri. De
asemenea este adecvat pentru chituirea crăpăturilor şi a
fisurilor din structurile de ciment şi cele ale suprafeţelor
vopsite. Duritate superficială înaltă şi coeziune. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil pe:
suprafețe din ciment, tencuială, zidărie, gipscarton, atât pe
verticală cât și pe orizontală.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: ciment Portland
-Dimensiune maximă a materialelor inerte: <60 micron
-Timp de prelucrare: 5-6 ore (la 20 °C)
-Se poate aplica un alt strat: după 7 zile
-Culoare: alb
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din tencuială:
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar executaţi renovarea şi
consolidarea folosind produsele specifice. 
- Pentru a obţine o aderenţă eficientă pe suport trebuie să
efectuaţi cu grijă eliminarea adecvată şi com-pletă a
zonelor ce ar putea compromite aderenţa, cum ar fi uleiul
de dezarmare, vopsele sub formă de pulbere, părţile
friabile şi inconsistente de tipul tencuielilor vechi.
Îndepărtaţi prin periere sau prin spălare şi eventuale
eflorescenţe prezente.
- Aplicaţi LEVELANT EXTRA FINE.
- Fixaţi în interior cu un strat de IDROFIS 4700006 Fixativ
mural acrilic cu apă sau cu fixativ micronizat fără solvenţi
ATOMO 8840001. La exterior utilizaţi izolantul cu solvent
ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent
ATOMO 8840001.
- Executaţi sistemul de finisaj.
*(Diluţiile de izolant şi cantităţile de aplicat sunt în funcţie de
absorbţia suportului şi vor fi determinate prin probe
preliminare asupra suportului specific - Consultaţi fişa
tehnică aferentă).
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condiţiile de ambient şi de suport:
Temperatura ambientului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Evitaţi aplicarea în cazul unui vânt puternic, a ceţii, dacă
este soare intens sau începe ploaia
- Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau în faza de
dezgheţare.
- Se recomandă să umeziţi suportul înainte de a începe
aplicarea produsului în special în sezoanele calde
Modalități de aplicație:
- Ustensile: gletieră sau drișca din metal.
- Apă pentru pastă: 45% (9 litri de apă pentru un sac de 20

kg).
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- Randament orientativ: 1 kg/mp aplicat într-un strat cu o
grosime de 1 mm
- În timpul prelucrării nu adăugaţi apă pentru a reduce
vâscozitatea.
- Nu puneți produsul în contact cu substanţe acide (pH mai
mic de 5) sau apă stătută.
- Nu utilizaţi produsul sub formă de pastă când acesta a
început deja priza.
- Nu amestecați niciodată cu alți liați sau materiale inerte ca
ciment, var hidraulic, ghips etc.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil de culoare albă (0019).
 
DEPOZITAREA
 
Temperatură maximă de stocare: +30 °C
Temperatură minimă de stocare: +5 °C
A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
Produsul trebuie utilizat de preferinţă în termen de 1 an de
la data de producţie dacă este păstrat în recipientele
originale nedeschise şi în condiţii de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Directiva
2004/42/CE)
 
Provoacă iritaţie cutanată. Poate provoca o reacţie alergică
cutanată. Provoacă leziuni grave oculare. Poate irita căile
respiratorii.
Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare nu eliminaţi recipientele în ambient,
lăsaţi să se usuce bine reziduurile şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Nu aruncaţi reziduurile la canalizare, în cursurile
de apă şi pe sol.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi fişa de siguranţă a
produsului.
 

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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