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Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii pe bază de silicaţi în dispersie apoasă

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Tratamentele corticale şi reparaţia pavajelor industriale
din beton
• Realcalinizarea şi revitalizarea conglomeratelor din
ciment existente
• Prefabricaţie
• Tratament de maturare, antievaporant pentru pavaje
industriale, şape şi betoane în general

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
"Învelișul transparent, protector, întăritor și de înalt randament pentru pardoseli industriale QL
NANO LITHIUM FINISH INTERIOR este un tratament de suprafață hibrid anorganic/organic,
ce formează un microstrat, pentru întărirea și sigilarea pardoselilor din beton din interiorul
clădirilor, realizând o suprafață impermeabilă foarte tare, rezistentă la praf și rezistentă la
substanțele chimice.
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR reprezintă un excelent înveliș special conceput pentru
a rezista la condiții deosebit de nefavorabile, specifice pentru cele mai pretențioase clădiri
comerciale și industriale."

Caracteristici generale
Acest tratament polivalent cu conținut redus de COV garantează o durată și o forță de prindere
excelente (suprafețe expuse la trafic pietonal intens, echipamente de mari dimensiuni, frecare
sau substanțe chimice); rezistă foarte bine la razele UV, la frecare, la scurgeri de produse
chimice și la traficul intens. Acest tratament de ”nivel industrial” asigură o întărire rapidă și o
finisare plăcută, lucioasă și transparentă, cu o aplicare comodă, în clădiri ce necesită protecție
maximă, cu perioade de timp de întrerupere a activității minime, sau chiar inexistente.
Tratamentul are un conținut extrem de redus de COV (sub 50 grame pe litru), nu este dăunător
pentru mediu ( Green Leaf) și este aproape inodor, în ceea ce privește polimerii/amoniacul.
Ideal pentru a proteja stațiile de producție de diverse tipuri, pavajele parcărilor, clădirile de
restaurante și depozite, QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR întărește betonul, îl face
rezistent la pete, facilitează întreținerea acestuia și îi conferă reflexii luminoase (pe finisaje
uniforme). Produsul QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR nu reduce în mod semnificativ
coeficientul de frecare al suprafețelor.

Domenii de utilizare
Tratament întăritor, protector și transparent pentru pardoseli industriale și blocuri din beton
din interiorul clădirilor, atât vechi, cât și noi, atât gri, cât și colorate.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
6 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
1.09 kg/dm³

Neinflamabil

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Culori disponibile
Transparent

 

Specificaţii tehnice
pH: 11.5 _

 

CSX.0258
QL NANO
LITHIUM FINISH
INTERIOR
Agent întăritor, protector și
transparent, de înaltă
eficiență,pentru beton

Cod vamal
3824 9970
 

Ambalaje
- Canistră 5 l
- Canistră 25 l
 

Aplicare
- Perie
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune
redusă
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Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Beton

Aplicare
"Înainte de a continua, lăsați suprafața să se usuce perfect (cel puțin 15 zile, pentru
pardoselile noi).
Amestecați sau agitați foarte bine produsul, înainte de a-l aplica.
Aplicați produsul QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR cu un tampon din microfibră sau
similar, repartizând un strat subțire și uniform de material, până la acoperirea completă a
substratului. Acoperiți aproximativ 15 - 40 m² pe litru, în funcție de porozitatea suprafeței.
Repetați această operațiune, până la obținerea rezultatului dorit. Scopul acestei faze constă în
formarea unui microstrat rezistent la pete pe suprafața de suport. După fiecare aplicare, lăsați
să se usuce cel puțin 30 - 60 minute (deosebit de important), înainte de a aplica un nou strat.
Evitați aplicarea unor cantități excesive. Este deosebit de important să aplicați mai multe
straturi, foarte subțiri. Un strat prea gros nu se va întări corect și se poate decolora sau albi.
Folosind un PAD cu peri naturali și o mașină de lustruit de mare viteză, între o aplicare și
cealaltă, se poate spori luciul și viteza de întărire. După ultima aplicare, lustruiți la viteză
mare, cu PAD-uri abrazive."

Pregătirea suporturilor
Curățați foarte bine toate suprafețele. Îndepărtați prin metode mecanice eflorescențele și
petele și reparați crăpăturile sau zonele deteriorate. Îndepărtați toate membranele formate de
compuși de întărire, de sigilare, petele de ulei, vaselină, murdărie, praf, resturile de ipsos și alți
agenți contaminanți. Vă recomandăm să curățați cu atenție suprafața cu un tampon abraziv
negru și cu un detergent cu pH neutru. Nu se recomandă tratarea suprafeței cu o soluție acidă,
deoarece în acest caz ar trebui să se clătească foarte bine suprafața cu un detergent cu pH
neutru, pentru a o neutraliza în mod corect (dacă nu se neutralizează pH-ul, există pericolul de
albire a suprafeței). Pentru a obține cele mai bune rezultate, curățați suprafața șlefuind
pardoseala cu un PAD cu granulație de 60 - 100 sau cu un tampon abraziv diamantat.
Îndepărtați praful și resturile cu un aparat de spălat pardoseli, cu operator la sol sau la bordul
mașinii, folosind apă sau o mătură, apoi clătiți cu apă și uscați suprafața cu o racletă pentru
curățat geamurile. Nu folosiți detergenți ce conțin derivați din citrice (d-limonene) sau compuși
butilici.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui.
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

"MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Produsul QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR este o soluție apoasă pe bază de de silicat de
litiu, ce conține compuși activi. Este un produs de tratare alcalin, ce poate irita ochii și pielea. A
NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. Numai pentru uz extern. Evitați contactul prelungit cu
pielea. Nu înghiţiţi. În caz de ingerare, nu provocați voma; adresați-vă unui medic. Evitați
contactul cu ochii. Se recomandă să folosiți îmbrăcăminte de protecție. Se recomandă să
purtați ochelari de protecție, pentru a vă proteja împotriva eventualilor stropi. În caz de contact
cu ochii, clătiţi din abundenţă, cu apă curată. Dacă iritația persistă, adresați-vă medicului.
Spălați foarte bine zonele afectate, cu apă și săpun. Consultați fișa cu date de securitate,
pentru a cunoaște măsurile de precauție suplimentare, instrucțiunile privind siguranța și
măsurile de prim ajutor. Produsul QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR se lipește pe
majoritatea suprafețelor; clătiți imediat cu apă și cu un detergent delicat.
Atenție: suprafețele udate cu QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR pot deveni alunecoase.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL
Sunt interzise vânzarea și distribuirea către public. Acest produs este destinat exclusiv uzului
profesional și trebuie aplicat de persoane autorizate, sau de un operator autorizat din cadrul
departamentului de asistență tehnică."

QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR este produs/distribuit de

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


