
ASANATOR DEZUMIDIFICANT PENTRU SISTEME CU GROSIMI REDUSE

seria 966

NEPTUNUS FAST FINITURA

DESCRIERE
 
NEPTUNUS FAST FINITURA este un mortar fin alcătuit
din lianţi aerieni sau hidraulici, materiale calcaroase inerte
selecţionate şi aditivi speciali ce îi conferă o foarte bună
transpirabilitate şi rezistenţă la apă. Prin simpla adăugare a
apei la NEPTUNUS FAST FINITURA se obţine un amestec
cremos adecvat pentru nive-larea produsului NEPTUNUS
FAST BASE, nemodificându-se astfel caracteristicile de
transpirabilitate ale tencuielii ce se află dedesubt. Graţie
granulometriei sale speciale, după drişcuirea produsului,
suprafața obține un aspect de tip "civil".
Sistemul NEPTUNUS FAST (BASE+ FINITURA) este
indicat pentru realizarea unor sisteme de dezumidificare cu
grosime redusă şi se poate aplica fără a fi necesară
îndepărtarea completă a tencuielii existente. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Indicat pentru nivelarea unui strat subţire de tencuială
igienizantă NEPTUNUS FAST BASE.
Deasupra produsului se poate aplica vopsea sau un finisaj
cu o foarte bună transpirabilitate. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura Liantului: Ciment Portland alb 
- Aspect: pulbere bej
- Dimensiune maximă a materialelor inerte: 0,63 mm 
- Masă specifică a mortarului gata de folosință: 1,7 kg/lt
- Pot-life: 1 h la 20 °C
- Marcatură CE conform EN 998-1
- Rezistenţă la comprimare UNI EN 1015-11: 2,5 MPa 
- Absorbţia apei EN 1015-18: <0.20 kg/m2 24 h 
- Coeficient de difuzare cu vapori apoşi 1015-19: µ=15
- Reacție la foc 13501-1: Clasă A1
- Uscarea depinde foarte mult de condiţiile de temperatură
şi umiditate ambientală şi de suport, dar în orice caz nu se
poate aplica un strat de vopsea mai repede de 10 zile de la
tratarea suprafeţelor cu acest asanator, asigurându-vă în
prealabil că produsul este complet uscat prin efectuarea
unei eventuale probe higrometrice. 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Fondul trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
- Suportul alcătuit din NEPTUNUS FAST BASE trebui să fie
udat în prealabil cu apă curată.
- Pentru a favoriza aderarea, în timpul prelucrării, suportul
trebuie să fie menţinut mereu umed.
 
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.
- În fază de aplicare protejați NEPTUNUS FAST FINITURA
de vânt puternic, dacă este soare intens sau începe ploaia.
- Ustensile: mistrie, gletieră din oţel, drişcă din oţel şi drişcă
cu burete.

- Aplicabil în straturi cu grosimi de la 2 la 4 milimetri.
- Apă pentru pastă: circa 22% (4,4 litri pentru un sac de 20
kg)
- Amestecaţi cu agitatorul mecanic până la omogenizarea
completă.
- În timpul prelucrării nu adăugaţi o cantitate suplimentară
de apă sau agregate pentru a modifica viscozitatea
produsului.
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- Aplicaţi NEPTUNUS FAST FINITURA pentru a obţine o
suprafaţă netedă şi omogenă.
- Produsul poate fi drişcuit cu o drişcă cu burete, dacă este
necesar efectuaţi umezirea ulterioară a supor-tului. 
- Timpul de drişcuire este strict legat de condiţiile de
umiditate şi temperatură ale ambientului şi a supor-tului.
- Randament orientativ, consum teoretic de produs în
pulbere: 2 kg/mp aplicat într-un strat cu o grosime de 1
mm.
 
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
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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