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RASAMIX FIT

DESCRIERE
 
RASAMIX FIT este un mortar pe bază de ciment alb,
indicat pentru nivelarea şi reconstrucţia tencuielilor şi a
altor suprafeţe murale, atât la exterior, cât şi la interior. 
Produsul oferă o aderenţă optimă pe toate tipurile de
suporturi edilitare şi în acelaşi timp conferă eficienţă de
ancorare pentru toate produsele vopsite.
Graţie bunei transpirabilităţi este ideal ca fond pentru
aplicarea ulterioară a produselor decorative pe bază de var
nestins.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil pe: :
Tencuieli pe bază de var stins și nisip fin, noi sau vopsite în
prealabil
Tencuieli civile din mortar de var și ciment
Plăci prefabricate
Foarte indicat pentru repararea tencuielii pe învelișuri
plastice și grafitate. 
RASAMIX FIT este un produs de fond șI trebuie să fie
acoperit cu un sistem de finisaj.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: Ciment Portland
-Aspect: pulbere albă
-Dimensiune maximă a materialelor inerte: 0,5 mm
-Masă specifică: 1,6 cca. Kg/l
-pH după priză: 11-12
-Marcaj CE conform EN 998-1
Uscarea depinde foarte mult de condiţiile de temperatură şi
umiditate ambiente şi de suport, dar în orice caz nu se
poate aplica un strat de vopsea mai repede de 7 zile de la
tratarea suprafeţelor cu produsul, asigurându-vă în
prealabil că acesta este complet uscat (lipsa petelor de
umiditate). 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafețe de tencuială:
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar reparați și consolidați cu
produse specifice.
- Îndepărtaţi prin periere, sau prin spălarea cu apă,
eventualele eflorescenţe prezente. 
- Aplicați RASAMIX FIT conform modalităţilor prezentate în
indicațiile de utilizare.
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 microni-zat fără solvent
ATOMO 8840001.
- Executaţi sistemul de finisaj.
*(Diluţiile de izolant şi cantitatea ce trebuie aplicată sunt
indicate în funcţie de absorbţia suportului şi vor fi
determinate prin probe preliminare pe suportul 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 supuse ciclului de înghețare și
dezghețare.
- Se recomandă să umeziţi suportul înainte de a începe
aplicarea produsului, în special în sezoanele calde. 
 
Modalitate de aplicare:
Ustensile: gletieră din oțel și netezirea cu drişcă cu burete. 
Amestec : 3 părţi de RASAMIX FIT + 1-1,3 părţi de apă
(8,5-11 l. de apă pentru fiecare sac de 25 kg).
- Pasta este prelucrabilă cel puțin 30 de minute
- Timp de priză (la 20°C și U.R.<65%):
. Începere priza: după 50'.
. Finalizare priză: după aproximativ 100'
- Se aplică în straturi cu grosimi de la 1 la 5 mm max.
În timpul prelucrării nu adăugaţi apă pentru a reduce
vâscozitatea.
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- Randament orientativ: 1,2 kg/ mp aplicat într-un strat cu o
grosime de 1 mm
 
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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