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Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii pe bază de silicaţi în dispersie apoasă

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Tratamentele corticale şi reparaţia pavajelor industriale
din beton
• Realcalinizarea şi revitalizarea conglomeratelor din
ciment existente
• Prefabricaţie
• Tratament de maturare, antievaporant pentru pavaje
industriale, şape şi betoane în general

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Certificări şi reglementări
Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo
Produs din linia Floor, categoria de produse a societății Azichem Srl dedicată
produselor principale, complementare și suplimentare pentru construirea, refacerea
și/sau renovarea de pardoseli și șape din ciment.

Descrierea generală a produsului
QL NANO LITHIUM COLOR reprezintă o extraordinară tehnologie pe bază de litiu, concepută
pentru a conferi eficiență de nivel industrial și o finisare cu aspect plăcut suprafețelor din
beton, interioare și exterioare. Acest rezistent sigilant colorat cu acțiune de penetrare întărește
și protejează împotriva petelor și prafului, oferind un aspect finisat satinat și lucios.

Caracteristici generale
"QL NANO LITHIUM COLOR este un sistem neacid, pe bază de apă, ce se aplică pe suprafețele
din beton. Formează un strat de finisare solid, rezistent și cu aspect natural.

Principalele beneficii obținute de suprafețele tratate cu QL NANO LITHIUM COLOR:
- Durabilitate
- Rezistență împotriva petelor
- Acțiune de întărire și de îngroșare
- Produs pe bază de apă
- Ușor de curățat
- Rezistent la razele UV"

Domenii de utilizare
Tratament întăritor, sigilant, consolidant, împotriva prafului, colorat, pentru pardoseli
industriale și pentru blocuri din beton, atât vechi, cât și noi.

Caracteristici fundamentale
Rezistent la razele UV Culori disponibile

Solicitați culori disponibile

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Beton

CSX.0257
QL NANO
LITHIUM COLOR
Întăritor, sigilant și consolidant
colorat pentru suprafețe din
beton

Cod vamal
3824 9970
 

Ambalaje
- Canistră 5 l
- Canistră 25 l
 

Aplicare
- Panou
- Perie
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Aplicare
"Aplicarea produsului QL NANO LITHIUM COLOR se poate face numai pe pardoseli din beton
perfect întărite (28 zile de maturizare).
Aplicați QL NANO LITHIUM COLOR folosind o pensulă, o cârpă sau o lavetă din microfibră,
moale și curată. Continuați până când obțineți culoarea și aspectul dorite. În funcție de gradul
de porozitate a suprafeței și de intensitatea culorii dorite, este posibil să fie necesară
aplicarea mai multor straturi. Așteptați să se usuce primul strat, înainte de aplicarea
următorului strat.
IMPORTANT: așteptați să se usuce suprafața, înainte de a continua.
- Lăsați să se usuce QL NANO LITHIUM COLOR timp de aproximativ 2 ore.
- După ce suprafața s-a uscat, curățați-o cu un tampon de șlefuire alb sau roșu, în funcție de
beton, pentru a îndepărta resturile
- Înainte de a trece la faza următoare, îndepărtați praful format

Finisare protectoare a suprafeței:
Aplicați 2 straturi de QL NANO LITHIUM FINISH și lăsați să se usuce timp de cel puțin 12
ore, apoi continuați cu lustruirea. Lustruiți cu discuri PAD abrazive de mare viteză (minim
1.500 rotații/min)"

Pregătirea suporturilor
"Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie curate, fără pete, fără părți sfărâmicioase sau
denivelări, praf etc.
Pentru a putea deschide cât mai bine porii de pe suprafața pardoselii, șlefuiți cu discuri
dimantate de tip corespunzător, în funcție de caracteristicile suprafeței de suport. După aceea,
aspirați foarte bine praful format. "

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.
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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.

"Înainte de aplicarea culorii, QL NANO LITHIUM COLOR trebuie să fie amestecat și agitat
mecanic, înainte de utilizare.
Pentru a obține cele mai bune rezultate, este posibil să fie necesare până la 14 zile, în funcție
de temperatură și de gradul de umiditate.
Nu permiteți stagnarea apei pe suprafață și îndepărtați eventualele bălți formate, în primele 7
zile. Vă recomandăm insistent să nu curățați și să nu spălați suprafața, timp de 7 zile, pentru a
evita pericolul de albire sau de decolorare. După ce s-a uscat, pardoseala va fi gata pentru
circulația pietonilor. În general, pentru uscat sunt necesare 1-2 ore. Circulația moderată a
pietonilor este permisă după cel puțin 30-60 minute, iar circulația vehiculelor, după cel puțin 2
ore.
Acest produs este destinat exclusiv uzului profesional și trebuie aplicat de persoane autorizate,
sau de un operator autorizat din cadrul departamentului de asistență tehnică. Aplicarea corectă
a produsului este responsabilitatea clientului. Vizitele la fața locului, efectuate de personalul
firmei Azichem SRL, au strict scopul de a oferi consultanță tehnică și nu de a supraveghea
operațiunile sau de a efectua un control al calității la fața locului."

QL NANO LITHIUM COLOR 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


