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Familie
Protech

Tip de produs
Fixative, materiale de umplutură, vopsele și tencuieli cu
silicat de potasiu

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcţionale
• Învelişuri protective (gleturi)

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Pastă

Certificări şi reglementări
EN 15824
Specificații pentru tencuieli de interior și exterior, pe bază de lianți organici

Descrierea generală a produsului
Tencuiala naturala, protectoare, decorativa, respirabila, pigmentata, netoxica, antimucegai, cu
silicati de potasiu stabilizati, pentru interior si exterior. Formulare substanțial minerală care,
datorită pH-ului alcalin natural al silicatului de potasiu, dezvoltă o puternică acțiune
antibacteriană și anti-mucegai. SANAXIL I este un produs versatil si valabil in diverse domenii
de aplicare: in interventii in constructii verzi, in constructii noi si in restaurarea cladirilor de
epoca si monumentale.

Caracteristici generale
Produsul nu formează peliculă, evitând astfel fenomenele de desprindere și descuamare și,
asigurând în același timp o excelentă hidrofugă, asigură valori ridicate de permeabilitate la
vaporii de apă datorită structurii sale poroase și microcristaline, perfect compatibile cu
mortare, tencuieli și toate celelalte uzuale. elemente ale zidăriei corpului. Performanțele fizico-
mecanice și durabilitatea sunt cuplate cu o gamă vastă de culori care nu pot fi modificate în
timp; caracteristici care, combinate cu ușurința și caracterul practic al aplicării, fac produsul
extrem de versatil și adaptabil oricărei cerințe de proiect.

Consum
Consumuri orientative în funcție de granulometriile produsului SANAXIL I disponibile:
GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m²;
GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m²;
GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m²;
GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m².
Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile
efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.

Domenii de utilizare
Învelişuri protective de reabilitare pe bază de silicaţi de potasiu stabilizaţi, pentru suprafeţe
verticale şi orizontale.

Caracteristici fundamentale
Aplicaţi două straturi Conservare:

12 luni

Greutate specifică:
1.77-1.82 kg/dm³

Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

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

Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

 

PRT.0172
SANAXIL I
Glet de reabilitare, pigmentată,
transpirantă, din silicaţi de
potasiu

Cod vamal
3214 9000
 

Ambalaje
- Găleată 5 kg
- Găleată 25 kg
 

Aplicare
- Drişcă
- Drişcă din burete
- Spatulă
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Specificaţii tehnice
Coeficient de permeabilitate (UNI EN 1015-18): ≤0.45 kg•h^0.5/m²

pH: 13 _
Reziduu sec (10’ a 150°C): 82.7 %

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 73 μ
 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Fibrociment

Pregătirea suporturilor
Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără
părţi friabile sau neadecvate etc şi suficient de sature de apă până ajung în starea "sature în
condiţii de suprafaţă uscată". Eventualele vopsele (lavabile, organice, pe bază de solvenţi etc)
existente trebuie eliminate.

Aplicare
Neteziţi suprafeţele prin aplicarea fixativului SANAXIL FIX. Întindeţi SANAXIL I în două
straturi: primul cu o drişcă din oţel, al doilea, de finisare, cu o drişcă din burete. Aplicarea
celui de-al doilea strat va trebui făcută când primul strat începe să se usuce fie cu drişca
uscată pe suprafeţe uniforme, fie cu drişca umedă pe suprafeţe vechi.

SANAXIL I este uscat la atingere după 4 ore, poate fi aplicat din nou după 2-5 ore şi va fi
uscat în profunzime după 16-32 ore.

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. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice.
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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.

Nu aplicaţi pe suprafeţe pe bază de gips, pe suprafeţe nematurate, pe suprafeţe umede sau
calde, expuse la lumina directă a soarelui.

În timpul aplicării protejaţi sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc
care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluţii din silicaţi.

În funcţie de temperatura în momentul aplicării şi în fazele de uscare şi deshidratare, culorile
se pot modifica în mod nesemnificativ.

SANAXIL I 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


