
AMORSĂ ADEZIVĂ SUB FORMĂ DE PULBERE RANFORSATĂ CU FIBRE PENTRU SISTEME DE ANVELOPARE

cod. 9680160

MARCOTHERM ADESIVO GG

DESCRIERE
 
MARCOTHERM ADESIVO GG este specific pentru
realizarea unor sisteme de izolație termică "tip anvelopare",
adezivul fiind ideal atât pentru lipirea bucăților din vată de
sticlă, plăcilor de plută expandată brună, polistiren
expandat, poliuretan expandat rigid, cât și pentru o amorsă
ulterioară.
MARCOTHERM ADESIVO GG este un adeziv sub formă
de pulbere, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale
selecționate, aditivi specifici și rășini.
MARCOTHERM ADESIVO GG oferă o aderare optimă atât
pe fonduri noi cât și pe finisaje vechi și este caracterizat
printr-o absorție redusă de apă.
Simplu de întins, grație consistenței sale păstoase, este un
produs ce permite aplicarea pe grosime fără a crea fisuri
datorate comprimării. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Indicat pentru realizarea unor sisteme de izolație termică "
tip anvelopare". Adecvat pentru lipirea bucăților izolante din
vată de sticlă (MW), plăcilor de polistiren expandat (EPS) și
plută expandată brună (ICB) și aplicarea unei ulterioare
amorse /stabilizare cu plasă.
MARCOTHERM ADESIVO GG se poate aplica pe pereți cu
tencuială, cărămidă, beton și suprafețe pe care sunt
prezente finisaje vechi.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: Ciment Portland și rășini sintetice 
- Aspect: pulbere gri
- Dimensiune maximă a componentelor inerte: 1.2 mm 
- Masă specifică a mortarului gata de utilizare: 1.6 Kg/L
- Absorția apei EN 1015-18: <0.20 kg/m2 24 h 
- Conductibilitate termică EN 1745: 0,5 W/mK (valoare
tabelară)
- Apa din pastă: 25%
- Pot-life: 4 h a 20 °C
- Aderare pe beton/cărămidă: >0,25 MPa
- Marcaj CE conform EN 998-1
- Reacție la foc EN 13501: Clasa A2 s1 d0
- uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură
și umiditate a mediului și a suportului. În orice caz produsul
nu poate fi vopsit înainte de 10 zile, asigurându-vă că este
complet uscat (în absența umidității).
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Fondul trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
- Consistent și nedeformabil, fără părți desprinse, cărămizi
sau panouri sparte, uleiuri și grăsimi. În caz contrar
efectuați renovarea sau consolidarea cu produse specifice.
- Absorție omogenă.
- Rugos, fără praf sau murdărie.
- Fără eflorescențe saline, în caz contrar îndepărtați-le, fie
prin periere, fie prin spălare cu apă.
- Temperatura superficială mai mare de + 5 °C
- Nu trebuie să fie prezente fenomene de urcare capilară.
În caz contrar încercați să eliminați cauza sau eventual
interveniți cu materialele adecvate. 

- Eliminați orice cauză de infiltrare sau de stagnare a apei.
- În cazul prezenței mucegaiului tratați suprafața cu
COMBAT 222 detergent 4810222 și cu con combat 333
igienizant 4810333.
- Pe suprafețele foarte coșcovite, din cărămidă, tencuială
sau beton, aplicați un strat de ATOMO 8840001 diluat în
mod adecvat cu cel puțin 2 ore înainte de aplicare.
Pentru detalii suplimentare se face trimitere la manualul
tehnic pentru construirea sistemului de izolație termică tip
"anvelopare".
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condițiile de mediu și ale suportului: 
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- În faza de aplicare protejați plăcile izolante împotriva
vântului puternic, expunerii la soare și la ploaie. 
- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în fază de
dezghețare.
- Respectați cu strictețe instrucțiunile din fișa tehnică.
- Pe suprafețe foarte absorbante și în sezoanele calde se
recomandă umezirea suportului înainte de a începe
aplicarea produsului. 
- Ustensile: mistrie, șpaclu dințat din oțel, gletieră din oțel.
- Pregătiți pasta amestecând circa 6-6,5 litri de apă curată
pentru 25 kg de pulbere MARCOTHERM ADESIVO GG 
- Amestecați cu un agitator mecanic cel puțin 4 minute
până când se omogenizează complet fără cocoloașe.
- În timpul prelucrării nu adăugați o cantitate de apă
suplimentară pentru a reduce vâscozitatea.
- Curățarea ustensilelor trebuie efectuată cu apă imediat
după utilizare.
- Randament orientativ a produsului sub formă de pulbere:
Teoretic: 1,1 kg/m2 per mm de grosime
Lipirea întregii suprafețe : 3,6-4,8 kg/m2
Lipirea în puncte: 2,8-3,8 kg/m2
Amorsă cu plasă: 3,6-4,8 kg/m2
Randamentele indicate sunt orientative și depind de starea
suportului și de tipul de placă izolantă utilizată.
 
Lipirea plăcilor izolante 
Pe pereții cu neregularități (ex. cărămidă fără tencuială)
produsul va fi aplicat cu mistria creând o bandă perimetrală
lată de cel puțin 5 cm, realizând în centru cel puțin trei
puncte de adeziv astfel încât suprafața de contact a
panoului izolant să fie de cel puțin 45-50%. 
Pe pereții plani din tencuială sau beton, distribuiți adeziv pe
întreaga suprafață a plăcii cu excepția unei benzi de
aproximativ 2 cm de-a lungul tuturor marginilor. 
 
Pentru amorse armate și amorse
Aplicați MARCOTHERM ADESIVO GG astfel încât să se
obțină o suprafață omogenă.
Pe mortarul încă proaspăt amplasați o plasă din fibră de
sticlă bine întinsă și imersați-o cu ajutorul unui șpaclu
având grijă să suprapuneți plasele pe o lungime de cel
puțin 10 cm.
După ce se usucă primul strat aplicat (circa 24 de ore)
acoperiți-l cu un nou strat.
 
COLORAREA
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Produsul este disponibil pe culoarea gri.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de păstrare +35° C
Temperatura minimă de păstrare +5° C
Păstraţi produsul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
Se recomandă să utilizaţi produsul în termen de 1 an de la
data fabricaţiei.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE
 
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 resturile să
se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. 
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Adeziv sub formă de pulbere pentru izolații termice tip
anvelopare cu granulație maximă de 1,2 mm.
Aplicarea unei amorse adezive sub formă de pulbere
MARCOTHERM ADESIVO GG cod 9680160 pe bază de
ciment, aditivi specifici și rășini, pe suprafețe pregătite în
prealabil, atât pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat,
vatei de sticlă, plutei brune, cât și pentru amorsa cu
înglobarea plaselor, la consumurile necesare pentru a
executa sistemul de izolație termic.
Furnitura și punerea în operă a materialului € ................. pe
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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