
 

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
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
Tratament de spălare şi înlăturare a funinginei pe bază de
surfactanţi

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcţionale
• Intervenţii de întreţinere a drumurilor şi comunelor
• Curăţarea profundă a suporturilor

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
CONSILEX SMOG REMOVER este un produs inovativ, creat special pentru curăţarea faţadelor
înegrite, deosebit de impregnate de funingine, poluare şi smog. Este ideal pentru curăţarea
suprafeţei externe a zidurilor, a faţadelor şi a acoperișurilor din piatră naturală, a cărămizilor la
vedere, a pietrei artificiale, a betonului etc.

Caracteristici generale
Constituit din agenți tensioactivi densificați speciali, CONSILEX SMOG REMOVER oferă
avantaje importante în ceea ce priveşte uşurinţa de utilizare, eficacitatea şi siguranţa spre
deosebire de produsele corozive utilizate de obicei. Se prezintă sub formă de gel omogen şi
poate fi aplicat foarte uşor cu ajutorul unei pensule fără să curgă. Nu conţine sodiu, nici potasiu
şi nu necesită neutralizare după clătire.

Domenii de utilizare
Eliminarea depunerilor negre generate de smog şi funingine de pe faţadele clădirilor şi a
monumentelor şi de pe toate edificiile civile şi industriale.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
0.85 kg/dm³

Neinflamabil

Pot life:
20 min

Temperatura de utilizare:
+5/+30 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Culori disponibile
Bej

 

Specificaţii tehnice
A nu se dilua

Produs care crează peliculă
Punct/interval de fierbere: 100 °C

 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Beton
• Cărămizi
• Tuf
• Ziduri mixte
• Ziduri din piatră
• Pereţi stâncoşi

CSX.0245
CONSILEX SMOG
REMOVER
Detergent specific pentru
eliminarea smogului şi a
picturilor de pe ziduri

Cod vamal
3402 9010
 

Ambalaje
- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg
 

Aplicare
- Panou
- Rulou
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Aplicare
Produsul se va utiliza aşa cum este, fără a-l dilui. Agitaţi bine ambalajul înainte de utilizare şi
efectuaţi probe preliminare pe o mică suprafaţă înainte de aplicare.
Aplicaţi produsul cu o pensulă pe suprafaţa de tratat în raport de aproximativ 300 g/m²
(variabil în funcţie de tipul de suprafaţă şi de nivelul de porositate a acesteia). Lăsaţi să
acţioneze timp de circa 30-60 minute. Evitaţi uscarea completă a produsului pe suprafaţă.
După expirarea timpul necesar principiilor activi pentru a curăţi suprafaţa, eliminaţi produsul
cu ajutorul unui aparat de curățat la presiune mare de 150 bar.
Pentru o aplicare pefectă CONSILEX SMOG REMOVER trebuie utilizat când temperatura
suporturilor este cuprinsă între 5°C şi 30°C. A nu se utiliza în caz de ploaie sau de
temperaturi foarte ridicate (mai mari de 35° C).
Nu diluaţi sau amestecaţi cu alte produse. Nu aplicaţi pe suporturi umede. Nu aplicaţi pe
suporturi vopsite decât după ce aţi efectuat probele adecvate; anumite picturi/desene se pot
distruge prin aplicarea produsului.
În condiţii normale de utilizare a produsului care prevăd o aerisire adecvată, nu este necesar
să purtaţi echipament/mască de protecţie a respiraţiei; în cazul în care vă aflaţi în medii
închise sau cu aerisire redusă, purtaţi masca de protecţie. Folosiţi produsul cu mănuşi din
cauciuc şi ochelari de protecţie.

Pregătirea suporturilor
Suportul aplicației trebuie să fie uscat.

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. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură
între +5°C şi +35°C.
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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.

CONSILEX SMOG REMOVER 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


