COLORFIS
FIXATIV MURAL MICRONIZAT OPAC PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR
cod 4760001
DESCRIERE
COLORFIS este un izolant diluabil în apă cu putere mare
de penetrare, indicat pentru impregnarea şi consolidarea
suprafeţelor murale interioare şi exterioare, adecvat ca
substrat cu putere mare de acoperire pentru vopsele
diluabile cu apă, în special pentru nuanţe foarte intense.
Lianţii speciali ai acestuia, produşi cu ajutorul
nanotehnologiei, permit produsului să rămână transparent
în stare udă, devenind totuşi opac atunci când este uscat.
Produsul pune în evidenţă o eventuală prezenţă a umidităţii
reziduale a suportului care nu ajunge la suprafaţă.
COLORFIS ameliorează coeziunea şi uniformizează gradul
de absorbţie al suportului, creând ancorajul ideal pentru
straturile ulterioare.
Produsul poate fi colorat cu uşurinţă datorită sistemului
colorimetric; utilizarea de COLORFIS colorat permite
obţinerea unor acoperiri optime în ciclurile de zugrăvire cu
vopsele lavabile în nuanţe intense şi vii.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau
minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform
modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA
SUPORTULUI”.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: nanopolimeri acrilici în dispersie apoasă
-Solvent: apă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 kg/l
-Uscare (25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30-40 min.;
poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:
- Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel
puţin 28 de zile.
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar refaceţi sau consolidaţi
suprafaţa cu produse specifice.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333
cod 4810333.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente .
- În prezenţa zugrăvelilor vechi eliminaţi părţile care se
exfoliază şi nu aderă perfect, iar straturile desprinse de
zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet,
spălând suprafaţa cu apă multă şi răzuind-o sau utilizând
un aparat de spălat cu presiune.
- Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile,
scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO
9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau

STUCCOFACILE 9560019; Curăţaţi stucaturile şi peticirile
cu glaspapir.
- Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX
9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu
RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- În prezenţa suporturilor foarte fărâmicioase aplicaţi un
prim strat de fixativ micronizat fără solvent ATOMO
8840001.
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi
COLORFIS conform modalităţilor descrise în indicaţiile de
aplicare.
- După cel puţin 2 ore aplicaţi produsul de finisare.
Suprafeţe din beton:
- Curăţaţi suprafeţele cu o perie şi eliminaţi eventualele
straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333
cod 4810333.
- Eliminaţi părţile structurale de ciment cu aderenţă slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafaţă vor fi
periate cu grijă şi tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125
amestec de pasivare.
- Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu
BETOXAN
300
mortar
tixotropic
anticontracţie
fibroranforsat 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu
BETOXAN 200 nivelator anticontracţie şi anticarbonatare
9490120.
- În prezenţa suporturilor foarte fărâmicioase aplicaţi un
prim strat de fixativ micronizat fără solvent ATOMO
8840001 .
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi
COLORFIS conform modalităţilor descrise în indicaţiile de
aplicare.
- După cel puţin 2 ore aplicaţi produsul de finisare.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
-Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
-Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
-Unelte: pensulă, rol.
-Nr. straturi: se aplică 1-2 straturi ud pe ud.
-Diluţie: între 10 şi 25% apă, în funcţie de gradul de
absorbţie al suportului.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu
apă.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Se recomandă
efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv
pentru a determina consumul real.
COLORAREA
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric
Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu
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COLORFIS
FIXATIV MURAL MICRONIZAT OPAC PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR
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coloranţii COLORADO seria 548, până la maximum 5%.
În caz de culori foarte intense, coloraţi COLORFIS cu
aceeaşi formulă a nuanţei de finisare, aplicaţi produsul şi
continuaţi cu cele două straturi de finisare.
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: Fonduri fixative (pe bază de apă): 30 g/l (2010)
COLORFIS Conţine max.: 30 g/l VOC
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul
înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le
ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A
se utiliza în locuri bine ventilate.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL
Fixativ mural opac pentru exterior şi interior.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică fixativul mural
diluabil în apă COLORFIS cod 4760001, pe bază de
nanopolimeri acrilici, adecvat pentru impregnarea
suporturilor murale, în cantităţile determinate de gradul de
absorbiţie al suportului.
Furnizarea şi punerea în lucru a materialului € .................
per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

2/2

COLORFIS - v.2019-04-03

