
TENCUIALĂ DE ASANARE A ZIDURILOR UMEDE

cod 9480170

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

DESCRIERE
 
Este un mortar preamestecat care permite execuţia
tencuielilor dezumidificatoare pentru asanarea suprafeţelor
cu urme de umiditate la suprafaţă sau cu urme de salpetru.
Datorită permeabilităţii ridicate la vaporii de apă şi
caracterului puternic hidrofug, NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE este indicat în special pentru
efectuarea: 
- plintelor de pe edificii împotriva umidităţii ascendente şi
eflorescenţelor; 
- tencuielilor interne pentru deumidificarea localurilor
supuse unui condens sau unei umidităţi puternice
(subsoluri, cantine) cu condiţia să fie aerisite în mod
adecvat; 
- tencuielilor de faţadă rezistente la vânturile deosebit de
puternice şi ciclurile de îngheţare şi dezgheţare; 
- tencuielilor complementare pentru intervenţii de izolare a
zidurilor împotriva umidităţii.
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE este un
compus preamestecat pe uscat format din lianţi aerieni,
hidraulici, nisip de natură aluvionară şi agregate uşoare.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE poate fi
utilizat pe toate suprafeţele murale, de orice natură, atât
minerală, cât şi din ciment, la exterior şi la interior, cu
condiţia să fie curăţate complet de tencuială.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: Ciment Portland, var aerian cu aditivi
speciali şi agregate selecţionate
- Greutate specifică mortar proaspăt: circa 1.30 kg/l 
- Aspect: praf gri
- pH amestec: >11
- Conţinut de aer: >31% circa
- Grosime minimă: 2 cm 
- Dimensiune maximă a agregatelor: 3 mm
* Clasificare UNI EN 998-1: R
* Reacţie la foc EN 13501-1: Clasa A1 
* Rezistenţă la compresiune EN 1015-11: CS II
* Absorbţie apă prin capilaritate EN 1015-18: ≥0,3 Kg/m2
dopo 24 h
* Penetrare apă EN 1015-18: <5 mm 
* Aderenţă EN 1015-12: ≥ 0,3 N/mm2 (FP) B
* Coeficient de permeabilitate la vapori EN 1015-19: μ ≤15 
* Conductibilitate termică (λ10,dry) EN 1745: 0,5 W/mK
(valoare calculată)
Uscarea depinde foarte mult de condiţiile de temperatură şi
umiditate ale mediului şi suportului, în orice caz aşteptaţi
cel puţin 28 de zile pentru o maturare completă. Efectuaţi
eventual o verificare higrometrică a tencuielii.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suporturi murale: 
- Zidul trebuie curăţat complet de tencuială. 
- Eliminaţi stratul vechi de tencuială până la aproximativ
jumătate de metru în jurul petei de umiditate evidentă. 
- Eliminaţi eventualele părţi care se desprind şi/sau crustele

de sare prin periere şi spălare cu apă, utilizând, de preferat,
un aparat de spălare cu apă sub presiune. 
- Pe suportul uscat aplicaţi un strat de NEPTUNUS
ANTISALE cod 0700240 conform modalităţilor descrise în
fişa tehnică. 
- Aşteptaţi 24 de ore după care aplicaţi şpriţul de fixare
(vezi indicaţiile de aplicare).
- Ulterior finisaţi suprafeţele aplicând NEPTUNUS
INTONACO DI FINITURA 9480180.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Produsul poate fi aplicat ca prim strat cu ajutorul mistriei.
- După preparare, amestecul trebuie utilizat în întregime
înainte de a trece la o nouă preparare. 
Nu aplicaţi pe suporturi din ghips, membrane impermeabile
sau bituminoase şi pe suporturi neabsorbante şi
necompacte.
Protejaţi tencuiala în perioadele calde împotriva unei
evaporări puternice, umezind-o în primele zile cu apă,
expunând-o la o ventilaţie puternică în faza de uscare. 
 
Modalităţi de aplicare: 
Faza 1) Execuţia şpriţului de fixare: 
Amestecaţi NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în
mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20%
(5 litri la un sac de 25 kg); adăugaţi un litru de apă pentru
un amestec de 25 kg. Aplicaţi amestecul, foarte lichid şi
omogen, în şpriţ pe suprafaţă, fără a o acoperi complet
(acoperiţi maximum 60% din suprafaţa întreagă). În
această fază consumul mortarului este egal cu circa 7-8
mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE. 
Faza 2) Execuţia tencuielii difuzive: 
- După cel puţin 1 oră de la aplicarea şpriţului de fixare,
aplicaţi NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE
amestecat cu 20% apă (5 l de apă la 25 kg de mortar). 
- Preparare: vărsaţi 2/3 din cantitatea totală de apă pentru
amestec într-un recipient şi adăugaţi produsul în flux
regulat, amestecând continuu pentru a evita formarea
cocoloaşelor. Agitaţi până la obţinerea unui amestec
omogen şi adăugaţi apa rămasă. 
- Timp de amestecare: variabil în funcţie de temperatură
(mai puţin timp la temperaturi scăzute). În medie la 20 °C
cu betonieră normală (în formă de pară): circa 8-10 min
- Amestecul obţinut trebuie să fie uşor şi celular. Dacă
rămâne neagitat pentru mai mult de 15 minute, acesta va
trebui agitat din nou înainte de utilizare. Dacă este necesar
mai adăugaţi apă. 
- Timp de viaţă al amestecului: poate fi prelucrat timp de cel
puţin 3 ore.
- Se aplică manual într-un strat unic de produs, ca prim
strat.
- Finisaţi tencuiala netezind-o întâi cu o riglă, apoi cu
spatula americană. Evitaţi drişcuirile fine.
- Grosime minimă: 2 cm. Pentru grosimi mai mari aditivaţi
mortarul cu zgură de cărămidă.
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- Dacă se doreşte obţinerea unei suprafeţe fine, după cel
puţin 24 de ore aplicaţi cu drişca un strat de tencuială
asanatoare de finisare NEPTUNUS INTONACO DI
FINITURA cod 9480180.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Consum indicativ: 25-26 kg/ mp cu o grosime de 2 cm de
produs uscat. 
- Poate fi acoperit cu straturi ulterioare după cel puţin 28 de
zile cu vopsele siloxanice, pe bază de var sau de silicaţi.
- La exterior, pentru a opţiune performanţele maxime ale
sistemului de deumidificare, utilizaţi produse de finisare cu
permeabilitate ridicată la vapori şi absorbţie scăzută a apei:
produse din linia NEPTUNUS.
- La interior, pe lângă produsele din linia NEPTUNUS, este
posibilă aplicarea vopselelor pe bază de silicaţi MARCOSIL
PITTURA LISCIA 9260019 şi MARCOSIL DOMUS
9390019.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în culoarea gri ciment.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 1 an
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
 
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 reziduurile
să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Tencuială de asanare pentru ziduri umede.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170, pe bază de
liant hidraulic modificat cu aditivi speciali şi agregate
selecţionate, clasificat R conform UNI EN 998-1, adecvat
pentru asanarea suprafeţelor cu urme de umiditate, în
straturi de cel puţin 2 cm grosime, cu un consum de 25-26
kg/mp.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
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.
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