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Thermo Shield Foundation Coating 

Termosistem de bază 
 

Prezentare Generală 
 
 Economic şi uşor de aplicat; 
 Impermeabil şi rezistent la vreme; 
 Durabil, permite trecerea vaporilor de apă din substrat; 
 Nu se cojeşte, nu crapă; 
 Rezistenţă ridicată la abraziune şi ultraviolete; 
 Neafectat de săruri şi de ploaie acidă; 
 Neinflamabil. 
 
Întrebuinţări: 
Thermo-Shield Foundation Coating oferă protecţie 
izolaţiei rigide din polistiren la deteriorările datorate apei, 
ultravioletelor şi a uzurii mecanice. 
 
Compoziţie şi materiale: 
Thermo-Shield Foundation Coating este un mortar pe 
bază de ciment Portland modificat cu polimeri, livrat la 
seturi complexe bicomponente.  
 
Setul cuprinde un compus uscat A ambalat la saci, un 
compus lichid B ambalat la bidoane, bandă de armare şi 
instrucţiuni.  
 
Pentru aplicarea materialului aveţi nevoie de o mistrie lată 
de 75 mm şi o perie cu păr tare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thermo Shield Foundation Coating 
Termosistem de bază 

 
Fişă Tehnică 

 
Limitări: 
Nu aplicaţi Thermo-Shield Foundation Coating când se 
aşteaptă scăderi ale temperaturii sub 4 oC în următoarele 24 
de ore după aplicare, sau când ploaia este iminentă.  
Dacă în momentul aplicării temperaturile sunt mai mari de 
25 oC se ţine seama de aceleaşi indicaţii ca în cazul turnării 
betoanelor la temperaturi ridicate sau în condiţii de soare şi 
vânt puternic. 
 
Thermo-Shield Foundation Coating 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 ÎNDEMÂNA 
COPIILOR!  

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL! 
 
Culoare: 
Gri închis sau alb. 
 
Pachetare: 
Fiecare set este livrat în găleţi de 20 L ce conţin un sac de 
compus uscat A de 20 Kg şi o sticlă de compus lichid B de 
1.75 L. 
 
Acoperire: 
Thermo-Shield Foundation Coating generează 9,4 L şi 
acoperă aproximativ 4,7 mp la o grosime de 2 mm pe set. 
 
Depozitare şi transport: 
Thermo-Shield Foundation Coating are o durată de 
stocare de 12 luni când este depozitat pe paleţi într-un loc 
uscat.  
Compusul B trebuie ferit de îngheţ! 
Se pachetează la 36 de seturi (găleţi) pe palet. 
 
Instalare: 
Instrucţiunile sunt specifice fiecărei aplicaţii şi trebuie 
urmate întocmai. 
 
Pregătirea suprafeţei: 
Se fixează izolaţia conform indicaţiilor. Îmbinările, 
colţurile şi capetele dispozitivelor de prindere se acoperă cu 
bandă. Profilaţi suprafaţa izolaţiei cu o perie de oţel.  
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Amestecare: 
Se scoate sacul cu compusul uscat A din găleată. Se toarnă 
componentul lichid B într-o găleată goală. Adăugaţi 
compusul uscat A în lichid amestecând continuu, folosind o 
maşină de găurit de putere (400-600 rpm) dotată cu o paletă 
de mixare. La final se poate adăuga o cantitate de apă până 
la obţinerea unei consistenţe optime pentru aplicarea prin 
periere. 
 
Aplicare: 
Aplicaţi un strat subţire de material peste suprafeţele 
acoperite cu banda de armare, folosind o mistrie.  
Stratul următor se aplică prin periere, folosind o perie tare 
şi o mişcare semi-circulară. Aplicaţi un strat gros de 
aproximativ 3 mm şi creaţi textura imediat.  
Dacă materialul neaplicat se întăreşte în timpul perierii, 
amestecaţi materialul din nou în mixer, adăugând puţină 
apă. Acoperiţi numai câte o secţiune de un metru pătrat o 
dată. Curăţaţi peria periodic pentru a evita îmbâcsirea. 
Thermo-Shield Foundation Coating poate fi aplicat şi 
prin driscuire, dacă se reduce corespunzător cantitatea de 
apă pentru obţinerea consistenţei optime. 
Evitaţi posibilele diferenţe de culoare amestecând destul 
produs pentru acoperirea unui perete întreg. 
 
Maturare: 
Protejaţi suprafeţele împotriva uscării rapide datorită 
căldurii sau vântului. Lăsaţi o perioadă de maturare de 
aproximativ 48 de ore înainte de vopsire. 
 
Curăţare: 
Toate uneltele trebuie curăţate cu apă imediat după folosire. 
Materialul maturat se poate îndepărta numai mecanic. 
 
Stocuri si costuri: 
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite România 
pentru lista de preţuri. 
 
Garanţii: 
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de 
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi 
Gemite România. 
 
Serviciul tehnic: 
Pentru recomandări tehnice asupra întrebuinţării produsului 
Thermo-Shield Foundation Coating, pentru asistenţă 
tehnică şi sfaturi practice, contactaţi Gemite România 
 

Pentru Thermo-Shield Foundation Coating 
componenta pulverulentă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fraze R 
R 38 iritant pentru piele 
R 41 risc de leziuni oculare grave 
 
Fraze S 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 22 a nu inspira praful
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 26 în cazul contactului cu ochii se spalã imediat cu 

multã apã si se consultã un medic 
S 27 a se scoate imediat orice îmbrãcãminte murdarã 

sau stropitã
S 36 a se purta echipamentul de protectie 

corespunzãtor 
S 37 a se purta mânusi corespunzãtoare 
S 39 a se purta mascã de protectie a ochilor si a fetei 
S 38 în cazul unei ventilatii insuficiente a se purta 

echipament respirator corespunzãtor 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 
  
  
  
  
      
 
 
 

 
 
 

Pentru Thermo-Shield Foundation Coating 
componenta lichidă 

 
Fraze S 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 29 a nu se arunca la canalizare 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 

Xi - iritant

ES  : 266-043-4
ciment Portland


