
NIVELATOR ANTICONTRACŢIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI ŞI ÎNVELIŞURI PLASTICE MURALE

cod 9440160

RASAMIX

DESCRIERE
 
RASAMIX este un mortar pe bază de ciment alb, indicat
pentru nivelarea şi reconstrucţia tencuielilor şi altor
suprafeţe murale, atât în medii externe, cât şi interne. 
Produsul oferă o aderenţă optimă pe multe tipuri de
suporturi edilitare şi, totodată, oferă un ancoraj eficient
pentru toate tipurile de vopsele. 
RASAMIX permite obţinerea unor nivelări cu caracteristici
mecanice ridicate, în mod rapid fără crăpături şi contracţii,
chiar şi în situaţiile în care este aplicat în straturi groase.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe:
Tencuieli pe bază de var aerian şi nisip fin, noi sau
zugrăvite;
Tencuieli nedrişcuite din mortar de var şi ciment;
Panouri prefabricate.
Indicat în special pentru refacerea tencuielii pe învelişuri
plastice şi zgâriate.
RASAMIX este un produs de fond şi trebuie acoperit
întotdeauna cu un sistem de finisare.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: ciment Portland şi compuşi polimerici
pentru a spori aderenţa la suporturi şi pentru a îmbunătăţi
prelucrarea produsului, regulatori de priză şi agregate de
granulometrie selecţionată.
-Aspect: praf alb
-Dimensiune maximă a agregatelor: 0,5 mm
-Greutate specifică: 1,6 c.a. Kg/l
-pH după priză: 11-12
-Uscarea depinde foarte mult de condiţiile de temperatură
şi umiditate ale mediului şi suportului; produsul nu poate fi
acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 zile, după
verificarea uscării complete (absenţa petelor de umiditate).
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe tencuite:
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar refaceţi sau consolidaţi
suprafaţa cu produse specifice.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente .
- Aplicaţi RASAMIX conform modalităţilor descrise în
indicaţiile de aplicare.
- Fixaţi la interior cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ
mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără
solvent ATOMO 8840001. La exterior utilizaţi izolantul pe
bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul
micronizat fără solvent ATOMO 8840001. 
- Treceţi apoi la aplicarea sistemului de finisare.
*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată
depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt
determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv –
Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 

Condiţii de mediu şi suport: 
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Evitaţi aplicarea în caz de vânt puternic, ceaţă, în plin
soare sau pe ploaie.
- Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau în curs de
dezgheţare.
- Se recomandă umezirea suportului înainte de a începe
aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde
Modalităţi de aplicare: 
Unelte: spatulă din oţel şi netezire cu drişca din burete. 
Amestec: 3 părţi RASAMIX + 1-1,3 părţi apă (8,5-11 litri de
apă per sac de 25 kg). 
- Amestecul poate fi prelucrat timp de cel puţin 30 min.
- Timp de priză (la 20°C şi U.R.<65%):
. Începutul prizei: după 50'
. Sfârşitul prizei: după circa 100'
- În timpul prelucrării nu adăugaţi apă pentru a reduce
vâscozitatea.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în culoarea albă.
 
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
 
Nivelator anticontracţie pentru tencuieli şi învelişuri plastice
murale.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică nivelatorul
anticontracţie pentru tencuieli şi învelişuri plastice murale
RASAMIX cod 9440160, pe bază de ciment, agregate
selecţionate şi compuşi polimerici.
 

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

1 / 2 RASAMIX - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



NIVELATOR ANTICONTRACŢIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI ŞI ÎNVELIŞURI PLASTICE MURALE

cod 9440160

RASAMIX

fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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