
 

www.azichem.com

Actualizat în data de: 03/01/2020
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii silanice sau siloxanice be bază de solvenţi

Linii de produse
• Building
• Opus

Categorii funcţionale
• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
• Tratamente hidrofuge pentru tencuieli şi ziduri
• Tratament anti-salin pentru ziduri

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
Soluţie de organosiloxani oligomeri creată special pentru impregnarea hidroizolantă, profundă,
anti salină de materiale pentru construcţii de porozitate medie şi ridicată, neutri sau moderat
alcalini. Este transparentă şi nu modifică culoarea sau aspectul iniţiale

Caracteristici generale
Amestecul special de solvenţi cu mare putere de umectare, transportă moleculele de răşină în
interiorul conţinutului zidului, pentru a le depune pe pereţii capilarelor. Va rezulta un unghi
negativ de umectare (impermeabilitatea/hidroizolaţia) care determină, în urma expulzării spre
exterior a moleculelor de apă, reducerea drastică a motilităţii saline şi a eflorescenţelor

Consum
De la 0,15 la 0,25 litri de FEST SALZ pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să
o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

Domenii de utilizare
Tratamentul impregnant, anti salin, impermeabilizant, protectiv, al învelișurilor zidurilor peste
cotă din cărămizi, marmură, ardezie, calcar, pietre naturale, conglomerate etc. Tratamentele
anti saline preliminare la intervenţiile de reabilitare a zidurilor umezi cu tencuieli
dezumidificante.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Greutate specifică:
0.79 kg/dm³

Material inflamabil Produs pe bază de solvenţi

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie Culori disponibile
Transparent

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Diluant Nitro • Tencuieli

• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Prefabricaţi
• Fibrociment
• Cărămizi
• Ziduri mixte
• Ziduri din cărămidă cu goluri
• Ziduri din piatră

Pregătirea suporturilor
Suporturile trebuie să fie curate, fără praf, uscate şi fără reziduuri saline (acestea trebuie
eliminate în prealabil, cu ajutorul, în cazul în care este necesar, al produsului DETERG-A).

CSX.0040
FEST SALZ
Inhibitor siloxanic anti salin
transparent, hidroizolant

Cod vamal
3824 9970
 

Ambalaje
- Canistră 10 l
- Canistră 5 l
- Canistră 25 l
 

Aplicare
- Pulverizator airless la presiune
redusă
- Panou
- Stropire
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Aplicare
Aplicaţi produsul în mod omogen şi uniform cu ajutorul pulverizatorului cu presiune redusă
sau a pensulei în mai multe straturi, fără soluţii de continuitate excesive sau intervale de timp,
având grijă să realizaţi saturaţia optimală a stratului zidului.

Aplicaţi produsul pe zidurile tratate cu FEST SALZ tencuielile dezumidificante prevăzute în
ciclul de reabilitare în cel mai scurt timp posibil (în maxim 2 zile), cu obiectivul de a evita
fenomene sigure de detaşare.
Nu aplicaţi produsul în condiţii meteorologice nefavorabile: ploaie sau umiditate ridicată.
Fiind un siloxan pe bază de solvent hidrofug, prezenţa umezelii residue în interiorul porilor
capilari ai zidului ar putea împiedica penetrarea produsului şi odată cu acesta eficacitatea lui.

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.

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.
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FEST SALZ 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


