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NEPTUNUS FAST BASE

DESCRIERE
 
NEPTUNUS FAST BASE este o tencuială fibrată pe bază
de ciment alb, nisip silicic, aditivi specifici hidrofugi şi
transpiranţi. Pentru aplicarea produsului este suficientă
adăugarea apei. NEPTUNUS FAST BASE oferă o pastă
tixotropică aplicabilă atât pe fonduri noi cât şi tencuieli
vechi minerale caracterizate prin fenomene de umiditate
remanentă.
Produsul va fi acoperit cu NEPTUNUS FAST FINITURA.
Sistemul NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) este
indicat pentru a realiza sisteme de dezumidificare cu strat
de grosime redusă ce poate fi aplicat fără îndepărtarea
completă a tencuielii existente. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Adecvat pentru dezumidificarea tencuielilor din exterior şi
interior, ce se află atât sub nivelul solului: pivniţe, garaje
îngropate, faţade perimetrale cât şi deasupra acestuia. 
Nu aplicaţi pe pereţii ce prezintă defecte constructive
evidente.
Nu aplicaţi pe suporturi pe bază de ghips.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura Liantului: Ciment Portland alb
- Aspect: pulbere albă /gri
- Dimensiune maximă a materialelor inerte: 2,5 mm 
- Masa volumică aparentă -tencuială proaspătă UNI EN
1015-10: 1,7 kg/lt 
- Pot-life: circa 1 h la 20 °C
- Conţinut de aer în tencuiala proaspătă: ≤18% 
- Marcatură CE conform EN 998-1
- Rezistenţă la comprimare (28 zile) UNI EN 1015-11: ≤14
MPa
- Absorbţia apei prin capilaritate UNI EN 1015-18: ≤0,2
Kg/m2 min0.5
- Aderenţă la tracţiune UNI EN 1015-12: 1,0 Mpa
- Coeficient de difuzare cu vapori apoşi UNI EN 1015-19:
µ=13
- Reacție la foc UNI EN 13501-1: Clasă A1
- Uscarea depinde foarte mult de condiţiile de temperatură
şi umiditate ambientale şi de suport. În nici un caz să nu se
acopere mai devreme de 24 h.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suporturi murale: 
- Efectuaţi îndepărtarea mecanică a reziduurilor cu o freză
mecanică până când se ajunge la stratul cu aderenţa
adecvată.
Suprafaţa trebuie să fie consistentă, nedeformabilă,
absorbantă, curăţată, îndepărtându-se eflorescenţele
saline şi vopseaua.
- Zona ce trebuie pregătită trebuie să fie cu cel puţin 50%
în plus faţă de pata evidentă de umiditate.
- Acolo unde este posibil, efectuaţi spălarea cu apă sub
presiune.
- Folosind un higrometru cu inducţie de tip ARW MOITEST,
verificaţi ca parametrul higrometric să fie mai mic de 12% 
- Suprafaţa de tratat trebuie să fie foarte udă şi menţinută

umedă în timpul aplicării.
 
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. 
- Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau în faza de
dezgheţare.
- Nu aplicaţi pe suprafeţe expuse la vânt sau soare
puternic. 
- Ustensile: mistrie, gletieră din oţel dinţată, drişcă din oţel.
- Apă pentru pastă: 25-26 % (5-5,2 litri pentru un sac de 20
kg)
- Amestecaţi cu agitatorul mecanic cel puţin 5 minute până
la omogenizarea completă fără cocoloaşe.
În timpul prelucrării nu adăugaţi apă pentru a reduce
vâscozitatea.
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- La fiecare mână aplicaţi un strat cu grosime de maxim 1
cm, rezultând un total de 2 cm.
- Grosimea minimă a stratului ce garantează eficienţa
sistemului NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA): 1 cm.
- De fiecare dată când aplicaţi produsul NEPTUNUS FAST
BASE introduceţi o plasă de armare a tencuielii din fibră de
sticlă tratată antialcali, tip MARCOTHERM RETE.
- Randament orientativ: consumul teoretic de produs sub
formă de pulbere: 17 Kg/m2 aplicat într-un strat cu o
grosime de 1 cm. Randamentele sunt orientative şi depind
de starea suportului.
 
COLORAREA
 
- - - - - 
 
DEPOZITAREA
 
Temperatură maximă de stocare: +30 °C
Temperatură minimă de stocare: +5 °C
A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise şi în condiţii
de temperatură adecvată: 1 an. 
 
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
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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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