Група

Вид

Intotech

Шпакловки на основата на хидравлична вар

Продуктова линия
•линия
Строеж

Функционални категории

Компоненти

Външен
Външе вид
Прах
н вид

••
••

Opus
Строеж
Sanageb
Opus

Монокомпонентен

• Мазилка на зидария с мазилки и материали за изглаждане
•изглаждане
Възстановяване на влажна зидария с изсушаващи гипсови
шпакловки
• Възстановяване на влажна зидария с изсушаващи
гипсови шпакловки

Сертификати и разпоредби
INT.0165

SANATIGH
Изсушаваща, възстановяваща
макропореста мазилка на основата
на хидравлична вар

EN 998-1
Гипсови минохвъргачки за вътрешно и външно боядисване - Хоросан за
възстановяване (R)

Sanageb-Естественипродуктизаекологосъобразностроителство

Продукт от линията Sanageb, продуктовата линия на Azichem Srl, посветена от 1994
г. на продуктите за екологосъобразно строителство и зелено строителство,
екологична рехабилитация, топлоизолация и енергоспестяване.

а вар

Митнически код
3824 5090

Опаковки
- Торба от 25 kg
- Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

Приложение
- Мистрия
- Маламашка
- Машина за измазване
- Помпа

Описание на продукта
Макропорьозна шпакловка, подсилена с фибри, на основата на хидравлична вар, за
изсушаване и хигрометрично възстановяване на сгради и зидария, при биостроителни
операции, при нови строежи и при реставрация на исторически и монументални сгради.

Допълнителна информация
SANATIGH е продукт, състоящ се от хидравлична вар, каолин, много фин калциев карбонат, леки
експандирани агрегати от вулканичен произход, подсилен с влакна със специални стъклени
микрофибри и влакна READYMESH PM 060. Има висока хигроскопичност и възможност за
дишане, не съдържа цимент, смоли, летливи органични вещества, разтворители и
радиоизлъчващи елементи. Притежава силни свойства за изсушаване и благодарение на
пълната липса на бетон е напълно съвместим с всички видове зидария и особено зидария на
исторически сгради и при всички интервенции, проектирани съгласно каноните на
биостроителството.

Консумация
Приблизително 12 kg/m² SANATIGH за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи
(минимална дебелина 2 cm = 24 kg/m²).

Сфери на приложение
Дишаща обезвлажняваща шпакловка за зидарии.

Основни характеристики
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Обозначен Продукт

Съхранение:
12 месеца

Максимален диаметър агрегат:
1.5 mm

Смесете с вода:
16-18 %

Препоръчителна минимална дебелина:
2 cm

Температура на приложение:
+6 / +30 °C

Налични цветове
Светлорозово (7.5 YR 8/2 Munsell® Soil Color
Графика)

Технически характеристики
Капилярна абсорбция (UNI EN 1015 -18): 0.73 kg•h^0.5/m²
Адхезионна връзка (UNI EN 1542): 0.15 N/mm²
Обемна маса (UNI EN 1015 -6): 1400 kg/m³

Еластичен модул (EN 13412): 1500 N/mm²
Реакция на огън (EN 13501 -1): A1 _
Устойчивост на компресия (UNI EN 1015 -11): > 4.5 N/mm²
Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): 2.2 N/mm²
Въздухопропускливост (UNI EN 1015-19): 9 μ

Почистване на инструменти

Позволени повърхности

• Вода

• Бетон
• Тухли
• Смесени зидарии
• Зидарии с кухи тухли
• Каменна зидария

Подготвяне на повърхностите
Отстраняване на обелена мазилка, ако има такава, на височина до около 1 метър в сравнение
с линията на постоянна влажност; зидовете, на които трябва да се приложи покритието
трябва при всички случаи да бъдат чисти, цели, без замърсявания, прах, ронливи или
непоследователни части, подходящо наситени с вода до достигане на състояние на
"наситеност при суха повърхност".
При наличие на изтичане на физиологичен разтвор ще бъде необходимо те да бъдат
внимателно отстранени, като се приложат компреси от специфичния препарат и солен
конвертор DETERG-A, в разтвор с вода от 1:4. За да се предотвратят нови течове на
физиологична течност, използвайте специфичните универсални антифизиологични
обработки във воден разтвор, SANAREG, за влажни повърхности или на основата на
разтворител, FEST SALZ, за постоянни солни бетони, но с идеално сухи повърхности.

Начин на приложение
ПОДГОТОВКА НА СТЕННАТА ПОВЪРХНОСТ
• Отстранете всички непоследователни, ронливи и гниещи материали и фугиращи фуги от фугите,
като обърнете най-голямо внимание там, където те са особено ронливи или непоследователни
(вижте също параграфа за ПОДГОТОВКА НА ПОДДРЪЖКА).
• При наличие на високи концентрации на сол, прочетете представеното в параграф ЗА
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
RINZAFFO
Препарата на основата на вар, който се предоставя под формата на "спрей“, трябва да
създаде груба, гофрирана повърхност, подходяща за улесняване прилепването на
полаганата в последствие мазилка, която трябва да се постави незабавно: в рамките на 1-2
дни от полагането на препарата. Този спрей за сцепление трябва да се положи с ниска
дебелина (няколко милиметра), като се използва пластично - течна консистенция и може да
се извърши със същия продукт SANATIGH смесен с около 20% вода. В случай на силно
влошена зидария е препоръчително да се създаде защитно сцепление със специфичен
продукт UNTERSANA.
Защитете свежите повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър. Обърнете
вниманието на продължителното влажно втвърдяване.
За дебелини, надхвърлящи 2 cm, както и за подобряване на поведението против напукване,
да се предвиди поставянето на една подходяща арматурна мрежа, носеща мазилката.
ARMAGLASS 160 или препоръчително, мрежа от поцинкована стомана с диаметър 2 mm,
плетка 5x5 cm.
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ШПАКЛОВКА
Последващото прилагане на SANATIGH трябва да се извърши преди пълното втвърдяване на
подсилващия слой (в рамките на 24-48 часа, ако подсилването се извършва със SANATIGH, в
рамките на 12-24 часа, ако подсилването се извършва с UNTERSANA). Сипете в смесителя
около 2/3 от водата за смесване; след това постепенно добавете SANATIGH и водата, която все
още е необходима, като удължите смесването до получаване на хомогенна смес, без бучки, с
желаната консистенция за нанасяне с маламашка или с машина за шпакловане.
Приблизително необходимата вода за сместа е приблизително 16-18% (4 - 4,5 литра на торба
от 25 kg). Прилагането може да се извърши чрез ръчни методи (мистрия, маламашка) или
механично чрез пръскане. В случай на приложения с машина за мазилка, за да се позволи
адекватно и хомогенно смесване на продукта, е препоръчително да не се използват машини с
непрекъснат цикъл и да се регулира дюзата, въздуха и мощността на пръскане, за да се остави
продуктът да се прилага мек и лек без прекомерно компактиране.
ФИНА ШПАКЛОВКА
Регулиране на повърхностите, шпакловани със SANASTOF: фин хоросан за биостроителство,
високо дишащ, на основата на естествена хидравлична вар, специални леки сферични
микроагрегати и READYMESH PM 060 микровлакна с висока здравина.

Складиране и Съхранение
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от
замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да
доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

Предупреждения, предпазни мерки, Екология
Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт,
съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено,
съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са
резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да
бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с
неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи,
които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба,
дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща
отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия
информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля
посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това
издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен
лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични - физични и токсикологични данни,
рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно
продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

SANATIGH се произвежда/разпространява от

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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