CONTINUO BASE
PULBERE PREAMESTECATĂ DINTR-O SINGURĂ COMPONENTĂ PE BAZĂ DE CIMENT
cod 1130019
DESCRIERE
CONTINUO BASE este o amorsă din ciment alcătuită din
cuarţ, lianţi şi aditivi speciali ce garantează o un grad înalt
de aderare pe suport şi o capacitate bună de prelucrare.
CONTINUO BASE este foarte indicată pentru a realiza
fonduri ale sistemului CONTINUO caracterizate printr-o
rezistenţă optimă la impact şi la abraziune.

- În timpul prelucrării, nu adăugaţi o cantitate suplimentară
de apă pentru a prelungi durata de viaţă a produsului, şi nici
agregate pentru a-i modifica vâscozitatea.
- Curăţarea uneltelor se va efectua cu apă, imediat după
utilizare.
- Randament orientativ: 1,5 - 2,2 kg/mp în 2 straturi.
Randamentul este orientativ şi se raportează la suporturi
plane. Înainte de a efectua aplicarea vă recomandăm să
verificaţi direct pe şantier.

INDICAŢII DE UTILIZARE
COLORAREA
CONTINUO BASE este un produs pentru interior şi
exterior, ce poate fi utilizat atât pe orizontală cât şi pe
verticală, pentru nivelarea tencuielilor, betonului, şapelor şi
suporturilor din ciment în general. Poate fi de asemenea
aplicată pe plăci ceramice sau piatră naturală ce nu sunt
absorbante cu condiţia ca acestea să fie tratate în prealabil
cu PRO-LINK.
Este posibil în anumite condiţii de aplicare să se prevadă
amestecarea produselor CONTINUO BASE cu CONTINUO
EPOXY COMBO, în acest caz consultaţi manualul de
punere în operă şi fişa tehnică corespunzătoare.

----DEPOZITAREA
Temperatura maximă de păstrare +35° C
Temperatura minimă de păstrare +5° C
Păstraţi produsul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
Se recomandă să utilizaţi produsul în termen de 1 an de la
data fabricaţiei.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

CARACTERISTICI TEHNICE
Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE
- Natura liantului: ciment cu modificare polimerică
- Aspect: pulbere albă
- Diluare: 23%, 5-6 litri de apă per sac
- Dimensiune maximă a componentelor inerte: 0,75 mm
- Masă specifică pastă: 1,6 c.a. Kg/l
- Timp de prelucrare: circa 60 minute la 25 °C, UR=60%.
- Uscarea depinde în mod esenţial de condiţiile de
temperatură şi umiditate ale mediului şi ale suportului, în
orice caz suportul nu se usucă înainte de 24 de ore.

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o
reacţie alergică a pielii.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; lăsaţi resturile să
se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL

PREGĂTIREA SUPORTULUI
Fondul trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
- uscat, compact, fără praf, fără componente inconsistente.
Suprafeţele pe bază de ciment ce nu sunt suficient de
compacte sau excesiv de absorbante trebuie să fie
consolidate cu ATOMO 8840001.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
Condiţii de mediu şi starea suportului:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Într-un recipient vărsaţi 5-6 litri de apă curată şi vărsaţi
agitând un sac de 25 kg de CONTINUO BASE amestecând
cu un agitator electric până când se obţine o pastă
omogenă fără cocoloaşe.
- Unelte: mistrie, gletieră din oţel inox cu dinţi.
- Nr. de straturi: 2
- În primul strat de CONTINUO BASE înecaţi o plasă de
ranforsare din fibră de sticlă antialcali 70-90 gr/m2,
asigurându-vă că o amplasaţi prin alăturare fără a o
suprapune.
- Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau în fază de
dezgheţare.
- În cazul unor suprafeţe foarte mari, respectaţi fără să
acoperiţi toate rosturile de dilatare existente în fond

Amorsă din ciment alcătuită din cuarţ, lianţi şi aditivi
speciali, specifică sistemului CONTINUO.
Consum orientativ de 1,5 - 2,2 kg/mp , în 2 straturi.
Furnitură şi punere în operă a materialului € ................. pe
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.
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