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Família
Consilex

Tipologia
Soluções a base de silicatos em dispersão aquosa

Linhas de produtos
• Building
• Infratech
• Floor

Categorias funcionais
• Construção de pavimentações industriais em betão de
alto desempenho
• Tratamentos corticais e reparos de pavimentações
industriais em betão
• Realcalinização e revitalização de conglomerados
cimentícios existentes
• Pré-fabrico
• Cura de maturação, anti-evaporação, para pavimentos
industriais, betonilhas e betão em geral

 
Componentes
Monocomponente

Aspeto
Líquido

Descrição do produto
"O revestimento transparente, protetor, endurecedor e de alto desempenho para pisos
industriais QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR é um tratamento superficial híbrido
inorgânico/orgânico que forma uma micro película para endurecer e sigilar os pisos de betão
internos de edifícios, realizando uma superfície impermeável duríssima, repelente à poeira e
resistente a substâncias químicas.
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR é um revestimento ideal especificamente concebido
para resistir às condições particularmente desfavoráveis que caracterizam as instalações
comerciais e industriais mais exigentes."

Características gerais
Esse versátil tratamento com baixo conteúdo de COV garante uma durabilidade e uma força de
adesão excelentes (superfícies expostas a tráfego intenso de pedestres, ferramentas volumosas,
abrasão ou substâncias químicas); resiste a raios UV, abrasão, vazamentos químicos e tráfego
intenso. Esse tratamento de "nível industrial" oferece um endurecimento rápido e um agradável
acabamentos polido e transparente e uma aplicação ágil em estruturas que requerem máxima
proteção e tempos de inatividade mínimos ou ausentes. O tratamento tem um conteúdo
extremamente reduzido de COV (menos de 50 gramas por litro), respeita o ambiente (Green
Leaf) e é quase inodoro em relação a polímeros/amoníaco. Perfeito para proteger plantas de
produção de diversos tipos, planos de estacionamento, estruturas de serviços alimentares e
depósitos, QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR endurece o betão, torna-o resistente às
manchas, agiliza a manutenção e melhora a reflexão luminosa (em acabamentos uniformes). QL
NANO LITHIUM FINISH INTERIOR não reduz de modo significativo o coeficiente de atrito das
superfícies.

Consumos
Aplicar de 0,05 a 0,06 litros de QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR por metro quadrado de
superfície a ser tratada.

Campos de uso
Tratamento endurecedor, protetor e transparente dos pisos industriais e betonilhas de betão
internos aos edifícios, velhos ou novos, cinzentos ou coloridos.

Características fundamentais
Conservação:
6 meses

Não inflamável

Peso específico:
1.09 kg/dm³

Sem solventes

Utilizar usando luvas protetoras Utilizar usando óculos protetores

Cores disponíveis
Transparente

 

CSX.0258
QL NANO
LITHIUM FINISH
INTERIOR
Endurecedor, protetor e
transparente de alto desempenho
para betão

Cód. Alfandegário
3824 9970
 

Embalagens
- Galão 5 l
- Galão 25 l
 

Aplicação
- Escovão
- Pulverização
- Nebulização airless a baixa
pressão
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Especificações técnicas
pH: 11.5 _

 

Limpeza instrumentos Suportes consentidos
• Água • Betão

Preparação dos suportes
Limpar acuradamente todas as superfícies. Remover mecanicamente eflorescências e manchas
e reparar rachaduras e áreas danificadas. Eliminar todas as membranas criadas por compostos
endurecedores, vedantes, óleo, graxa, sujidade, poeira, resíduos de parede em gesso e outros
agentes contaminantes. Recomenda-se limpar acuradamente a superfície com um tampão
abrasivo preto e um detergente com PH neutro. Desaconselha-se tratar a superfície com uma
solução ácida, pois seria necessário enxaguá-la cuidadosamente com um detergente com PH
neutro para neutralizar corretamente a superfície (a falta de neutralização do PH pode causar
um branqueamento). Para obter resultados ideais, limpar a superfície alisando o piso com um
PAD de grão 60 - 100 ou um tampão abrasivo diamantado. Remover a poeira e os resíduos com
uma máquina de lavar pisos com homem a terra ou a bordo, utilizando água ou uma escova,
então enxaguar com água e secar a superfície com um rodinho. Evitar utilizar detergentes que
contenham derivados cítricos (d-limoneno) ou compostos butílicos.

Modalidade de emprego
"Antes de proceder, deixar a superfície secar perfeitamente (pelo menos 15 dias para novas
pavimentações).
Misturar ou agitar acuradamente o produto antes de aplicá-lo.
Aplicar QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR com um tampão de microfibra ou semelhante,
distribuindo uma camada sutil e uniforme de material até cobrir completamente o substrato.
Cobrir aproximadamente 15 - 40 m² por litro, com base na porosidade da superfície. Repetir
essa etapa até obter os resultados desejados. O objetivo dessa fase consiste na criação de uma
micro película resistente às manchas no substrato. Deixar secar cada aplicação por pelo
menos 30 - 60 minutos (muito importante) antes de aplicar o próximo. Evitar aplicar
quantidade excessivas. É fundamental aplicar várias camadas muito sutis. Uma camada muito
espessa não irá endurecer corretamente e pode descolorir-se ou branquear-se. Utilizando um
PAD com cerdas naturais e uma polidora a alta velocidade entre uma aplicação e outra é
possível aumentar o brilho e a velocidade do endurecimento. Após a última aplicação, polir a
alta velocidade com PAD abrasivos."

Armazenamento e Conservação
Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente
fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.
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Advertências, Precauções, Ecologia
As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a
utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente
ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores
práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios
laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das
condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho
inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de
factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua
adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente
actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da
revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos
efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações
relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança,
mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao
site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

"PRECAUÇÕES PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR é uma solução aquosa de silicato de lítio que utiliza
compostos proprietários. É um tratamento alcalino que pode irritar os olhos e a pele. MANTER
FORA DO ALCANÇA DAS CRIANÇAS. Apenas para uso externo. Evitar o contacto prolongado
com a pele. Não ingerir. Em caso de ingestão, não induzir o vómito; contactar um médico.
Evitar o contacto com os olhos. Recomenda-se o uso de roupas de proteção. Aconselha-se usar
óculos de proteção para reparar-se de eventuais respingos. Em caso de contacto com os olhos,
enxaguar abundantemente com água limpa. Se a irritação persistir, contactar um médico.
Lavar acuradamente as áreas atingidas com água e sabão. Consultar a ficha de segurança para
conhecer outras precauções, instruções sobre a segurança e tratamentos de primeiros
socorros. QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR adere à maior parte das superfícies; enxaguar
imediatamente com água e um detergente delicado.
Atenção: as superfícies molhadas com QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR podem
escorregadias.
SÓ PARA USO INDUSTRIAL
A venda e a revenda ao público são proibidas. Esse produto é destinado exclusivamente ao uso
profissional e deve ser aplicado por um sujeito autorizado ou por um encarregado da
assistência técnica autorizada."

QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


