DIVIZIA CONSTRUCȚII / Protecţie şi Decorare

Keradecor Prontofix
Primer fixativ pe bază de rășini acrilice pure, cu mare putere liantă, ideal în GreenBuilding.
Pe bază de apă și cu un conținut scăzut de solvenți, respectă sănătatea operatorilor.
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Keradecor Prontofix este adecvat pentru consolidarea corticală, garantează uniformitatea absorbţiilor şi
omogenitatea cromatică a ciclului decorativ ulterior. Interioare.
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• Optimă putere de uniformizare a suporturilor
• Aplicare uşoară cu pensula, trafaletul şi prin pulverizare

Formulat pe
bază de apă

Fără solvenţi

Nu este toxic sau
periculos

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

DOMENII DE APLICARE
Destinaţia utilizării
Fixativ consolidant profesionale pe bază de apă pentru:
- tencuieli noi, maturate de 4 – 6 săptămâni
- tencuieli vechi, care aderă bine la suportul zidăriei și încă valide
- elemente în conglomerat pe bază de ciment cu suprafață compactă
- tencuieli pe bază de gips
- gips-carton
- suprafețe cu finisaje decorative sintetice aplicate, parțial degradate
Pereți la interior .
A nu se folosi
Ca un consolidant de șape pentru aplicarea ceramicii sau lemnului, în prezența infiltrațiilor de umiditate. Pe pereți exteriori.

Pregătirea suporturilor
Suporturile poroase, cu grad redus de coeziune trebuie să fie, în orice caz, compacte și absorbante, curățate de praf, uleiuri sau eflorescențe, fără pârți friabile și inconsistente.
Pe suprafețe cu finisaje sintetice aplicate, vopsele sau acoperiri plastice, parțial degradate, îndepărtați toate pârțile friabile și neaderente la suport. Suportul trebuie să fie stabil,
nedeformabil și fără fisuri de cojire.
În prezența mucegaiurilor, efectuați în prealabil un tratament biocid cu produsul Kerakover Activ. Stratul suport trebuie să fie uscat în momentul aplicării. Pentru tratarea
suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor
de la Kerakoll.
Preparare
Keradecor Prontofix este gata de utilizare.
Reamestecaţi întotdeauna produsul înainte de folosire.
Aplicare
Utilizați de preferință un trafalet din fibră sintetică cu păr scurt sau o bidinea pentru întinderea produsului. Întindeți unul sau mai multe straturi, evitând scurgerile, în funcție de
gradul de porozitate și de caracteristicile suportului de consolidat sau uniformizat.
Condiţiile ambientale necesare pentru a putea realiza decoraţia necesită o temperatură a mediului şi a suportului cuprinsă între +5 °C şi +30 °C şi o umiditate relativă a mediului
sub 80%.

* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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INDICAŢII DE UTILIZARE

INDICAŢII DE UTILIZARE
Curăţenia
Keradecor Prontofix se curăță de pe unelte cu apă, înainte de întărirea finală.

INDICAŢII SUPLIMENTARE
Utilizarea Keradecor Prontofix pe pereți absorbanți îmbunătățește aderența ciclurilor ulterioare de aplicare.
Pentru suprafețe foarte compacte și puțin poroase, evitați formarea unei pelicule superficiale cu efect lucios.
Aşteptaţi 6 ore înainte de următorul ciclu de vopsire sau, oricum, până la uscarea completă a produsului.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
Fixativ și uniformizant al absorbțiilor suprafețelor interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea de primer pe bază de rășină acrilică pură cu apă, cu conținut scăzut de
solvenți, de tip Keradecor Prontofix de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 3.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL
Aspect
Densitate volumetrică
Natura chimică
Ambalaj
Păstrare
Avertismente
Vâscozitate
Temperaturi limitã de aplicare
Umiditatea suportului
Timp de aşteptare între straturi succesive
Consum mediu pentru fiecare strat

alb lăptos
≈ 1 kg/ℓ
acrilică
canistre de 1 – 5 – 10 ℓ
≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
25 s – cupa Iso 3
de la +5 °C la +30 °C
≤ 6%
≥6h
≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m2

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.
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AVERTISMENTE
- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- controlați că suportul să fie perfect curat și absorbant
- Produs gata de utilizare
- aplicați unul sau mai multe straturi în funcție de suport
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- p entru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com
Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet.
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă
în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

