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impermeabilizare

Tencuială specială pentru finisare şi
impermeabilizare

Prezentare Generală

Fisă Tehnică

Materialul se automaturează;
Prezintă rezistenţă mare la fenomenul de crăpare;
Rezistent şi durabil;
Aderenţă excelentă;
Impermeabilizant;
Uşor de curăţat;
Rezistenţă superioară la îngheţ – dezgheţ;
Neinflamabil;
Permeabil la vapori de apă;
Lucrabilitate excelentă;

Limitări:
Nu aplicaţi Fibre-Patch TC când se aşteaptă temperaturi
sub 4°C sau dacă ploaia este iminentă.












Fibre – Patch TC este o tencuială de impermeabilizare
pentru beton şi cărămizi.
Întrebuinţări:

Urmaţi indicaţiile specifice pentru caniculă când aplicaţi
Fibre-Patch TC la temperaturi care depăşesc 25°C sau în
condiţii de soare şi vânt.
Grosimea maximă de aplicare este de 6 mm.
Fibre-Patch TC este netoxic şi neinflamabil. Pielea dvs.
poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiţi
mănuşi de cauciuc. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.
Dacă totuşi contactul se produce, clătiţi imediat cu apă.
Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. Materialul este
periculos dacă este înghiţit.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Fibre – Patch TC este un material ideal pentru:

Aplicaţii interioare şi exterioare;

Piscine;

Pardoseli şi pereţi;

Camere frigorifice;

Rezervoare de apă;

Tencuieli la pereţii fabricilor alimentare.

ÎNDEMÂNA

Culoare:
Albă sau gri industrial.
Pachetare:
Fibre-Patch TC este un
împachetat în saci de 22,7 kg.

Compoziţie şi materiale:
Fibre Patch TC este formulat pa bază de ciment hidraulic,
modificat cu polimeri pulverulenţi, îmbunatăţit cu
microsilică şi armat cu fibră..
Fibre Patch TC se livrează în formă premixată cu ciment
şi agregat..

material

unicomponent,

Acoperire:
Un kit de Fibre-Patch TC dezvoltă la o amestecare corectă
cu apă 12,5 L şi acoperă aproximativ 4,2 m2 într-un strat de
3 mm grosime.
Depozitare şi transport:
Când este depozitat pe paleţi într-un loc uscat şi răcoros,
protejat de umezeală şi de razele soarelui, materialul are un
termen de valabilitate de 12 luni.
Ambalarea se face câte 55 saci pe palet.
Date tehnice:
Rezistenţa la comprimare
34,50 – 37,90 MPa
Modulul de rupere
5,50 - 6,90 MPa
Aderenţa la beton
> 1,38 MPa
Durabilitatea la îngheţ/dezgheţ mai puţin de 1% pierderi
de greutate
Aprobat pentru apa potabilă şi contact cu alimente
Instalare:
Ghidul de specificaţii tehnice şi instrucţiunile de aplicare
conţin toate informaţiile suplimentare specifice pentru
fiecare tip de aplicaţie şi acestea trebuiesc respectate.
Pregătirea suprafeţei:
Îndepărtaţi toate particulele, grăsimea şi uleiul ce
contaminează suprafaţa de beton.
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S 36
Sablaţi, alicaţi sau spălaţi cu apă sub presiune, la minim de
400 bar.
Înainte de aplicare substratul trebuie să fie saturat cu apă,
dar fără fenomene de băltire. Toate crăpăturile trebuie
tratate separat.
Amestecare:
Amestecaţi conţinutul unui sac de 22,7 kg cu 4,2 l de apă.
Folosiţi un mixer de mortare sau o maşină de găurit dotată
cu o paletă sau un amestecător elicoidal.
Adăugaţi gradual materialul în apă şi amestecaţi până
obţineţi o pastă omogenă. Nu supra-amestecaţi şi nu
reamestecaţi. Adăugaţi apă până obţineţi consistenţa
necesară aplicării cu peria sau mistria.
Aplicare:
Saturaţi suprafaţa de beton cu apă dar NU lăsaţi apa în
cavităţile din beton.
Aplicaţi cu mistria un strat uniform şi subţire de 3 la 6 mm,
de Fibre-Patch TC.
Maturare:
Asiguraţi o maturare umedă timp de 24 ore (prin stropire cu
apă în ceaţă) apoi maturare la aer uscat.
Protejaţi suprafaţa de evaporare rapidă, de căldură, de soare
sau de vânt.
Nu pot fi folosite componente de accelerare a maturării.
Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite România
pentru lista de preţuri.
Întreţinere:
Nu necesită.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi
Gemite România.
Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Fibre-Patch TC, pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite Român
Fraze R
R 38
R 41

iritant pentru piele
risc de leziuni oculare grave

Fraze S
S 2
S 22
S 24
S 25
S 26
S 27

a nu se lãsa la îndemâna copiilor
a nu inspira praful
a se evita contactul cu pielea
a se evita contactul cu ochii
în cazul contactului cu ochii se spalã imediat cu
multã apã si se consultã un medic
a se scoate imediat orice îmbrãcãminte murdarã
sau stropitã
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S 37
S 39
S 38

S 46

a se purta echipamentul de protectie
corespunzãtor
a se purta mânusi corespunzãtoare
a se purta mascã de protectie a ochilor si a fetei
în cazul unei ventilatii insuficiente a se purta
echipament respirator corespunzãtor
în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si
a i se arãta eticheta

Xi - iritant

ES : 266-043-4
ciment Portland

