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SISTEM PENTRU DECORAREA PEREŢILOR ŞI A PARDOSELEI CU
EFECT DE CIMENT

Cuprins
1 Descriere
2 Aplicaţii
3 Componentele sistemului
4 Punerea în operă
5 Randamente orientative
6 Recomandări
7 Curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor

1 Descriere
CONTINUO este un sistem decorativ multistrat combinat pe bază de produse de natură minerală şi organică
pentru suprafeţele orizontale şi verticale din arhitectura contemporană.
CONTINUO este un sistem ce permite crearea unor suprafeţe decorative extrem de potrivite pentru arhitectura
contemporană percepând, definind şi anticipând gusturile şi tendinţele designului de interior rezidenţial în spaţii
private sau comerciale chiar şi pentru intervenţii în care există încălzire în pardoseală.
Sistemul CONTINUO este clasificat A+ conform decretului ministerial francez
în ceea ce priveşte calitatea aerului din încăperile interioare.
Sistemul CONTINUO este alcătuit din 4 elemente principale.
CONTINUO BASE: Pulbere preamestecată dintr-o singură componentă pe bază de ciment.
CONTINUO DECO: Stuc decorativ păstos din două componente ce poate fi aplicat prin întindere, de natură
organico-minerală.
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CONTINUO LINK: Grund epoxidic transparent din două componente diluabil în apă.
CONTINUO TOP: Finisaj transparent din două componente acriluretanice de natură alifatică ce nu se
îngălbeneşte.
La punerea în operă a sistemului CONTINUO BASE este prevăzută o plasă anti alcani din fibră de sticlă >70
2
< 90 gr/m cu dimensiunea ochiurilor cuprinsă între 3,5 mm şi 4,5 mm (consultaţi punctul 4 PUNEREA ÎN
OPERĂ).

CONTINUO permite să se realizeze 2 tipuri estetice de suprafeţe:


Suprafaţă naturală, netedă sau cu o uşoară personalizare a structurii, având posibilitatea de a
alege 3 grade de strălucire în funcţie de finisajul CONTINUO TOP utilizat.



Suprafaţă structurată cu aspect de piatră naturală cu asperităţi ondulate şi reliefuri având
posibilitatea de a alege 3 grade de strălucire în funcţie de finisajul CONTINUO TOP utilizat.

2 Aplicaţii
CONTINUO permite realizarea unor noi tipuri de pardoseală intervenind asupra substratului existent (şapă,
beton, ceramică, cărămidă, gresie, piatră naturală sau reconstituită). Ideal pentru reabilitarea şi valorificarea
spaţiilor fără a fi necesară executarea unor demolări complexe, îngreunarea şapelor, permite păstrarea în
operă a componentelor ce rezultă greu de îndepărtat. Mai puţin de 3 mm grosime şi în mod normal mai puţin
2
de 3 kg/m vă permit îmbinarea între diverse tipuri de pardoseală şi suprafeţe. Spaţiile interne, simplu şi
rapid, devin actuale, suprafeţe orizontale şi verticale simplu de personalizat fără întreruperi estetice chiar şi
în băi şi bucătării. O economie de costuri, fără neplăceri datorate demolării şi eliminării deşeurilor.
CONTINUO poate fii aplicat pe următoarele suporturi:
- CLS (beton)
- Şape (şape din nisip şi ciment sau din nisip şi liant specific pentru şape, şape gata preparate, şape la
încălzire în pardoseală, şape autonivelante din nisip şi ciment)
- Suprafeţe cu faianţă, gresie porţelanată sau mozaic
- Suprafeţe cu finisaje preexistente de natură epoxidică sau poliuretanică
- Suprafeţe din piatră naturală şi reconstituită
- Conglomerate de diverse tipuri cu condiţia să fie absorbante
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici
- Finisaje decorative de natura organică sau minerală
- Suprafeţe din ipsos şi gips carton
CONTINUO nu poate fi aplicat pe suprafeţe orizontale şi verticale, care prin natura lor nu conferă garanţia de
aderare şi stabilitatea dimensională.
Rezultă deci neadecvate următoarele tipuri de suporturi :
- Parchet
- Linoleum
- Semifabricate din lemn
- Suprafeţe din metal vopsit şi nevopsit
- Suprafeţe din sticlă, ciment cu fibră de sticlă
- Suprafețe de bază umede sau cu umiditate reziduală.
- Nu aplicaţi pe obiecte sanitare din ceramică, răşină şi altele similare.
CONTINUO nu poate fii aplicat în zonele de încărcare-descărcare unde este necesară sau prevăzută
utilizarea motistivuitoarelor sau a altor utilaje similare.

Manual tehnic CONTINUO

- Martie 2017

3 Componentele sistemului Continuo
Sistemul CONTINUO este alcătuit din 4 produse care chiar dacă au funcţii şi natură diferită între ele sunt
esenţiale pentru obţinerea unui pachet rezistent şi elegant. Materialele sunt într-adevăr concepute pentru a
lucra în strânsă sinergie între ele astfel încât rezultatul final să confere o durabilitate înaltă în timp.


CONTINUO BASE: Pulbere preamestecată dintr-o singură componentă pe bază de ciment pentru
gletuirea încăperilor interioare. Simpla amestecare a CONTINUO BASE cu apă permite obţinerea unui
mortar de ciment cu durată medie de întărire pentru un strat cu grosime maximă de 1.5 mm.
CONTINUO BASE este un produs cu emisii foarte reduse de substanţe organice volatile.

 CONTINUO DECO: Stuc decorativ păstos din două componente ce poate fi aplicat prin întindere, cu
structură organico-minerală, colorabilă prin sistemul de colorimetrie Marcromie.
Creează suprafeţe cu o duritate superficială bună ce îl recomandă atât pentru decorarea suprafeţelor
verticale cât şi pentru suprafeţele orizontale supuse traficului din spaţii rezidenţiale şi comerciale cu
trafic pietonal de intensitate medie.
Amestecare simplă pe şantier a CONTINUO DECO COMP. A Stuc decorativ de natură organică cu
CONTINUO DECO COMP. B pulbere preamestecată pe bază de componente minerale modificate în
mod oportun, permite adăugarea de efecte şi culori suprafeţelor.
CONTINUO DECO este un produs decorativ cu emisii foarte reduse de substanţe organice volatile.


CONTINUO LINK: Grund epoxidic transparent din două componente diluabil în apă, cu capacitate
înaltă de penetrare, studiat pentru a satura şi consolida suprafeţele decorate cu CONTINUO DECO
ce scoate în evidenţă culoarea.
Formula specială de întărire la cald cu viscozitate extrem de redusă creează o suprafaţă extrem de
adecvată pentru ca vopseaua CONTINUO TOP să poată realiza o peliculă corectă şi să îşi dezvolte
performanţele la cel mai înalt nivel.
CONTINUO LINK are o formulă cu răşini epoxidice cu grad redus de îngălbenire. În cazul utilizării pe
suprafeţe foarte deschise la culoare este posibilă o uşoară îngălbenire a suprafeţelor în timp.
CONTINUO LINK este adecvat numai pentru suprafeţe interne şi prezintă emisii extrem de reduse de
substanţe organice volatile.
CONTINUO LINK poate fi utilizat pentru consolidarea şi protecţia suprafeţelor orizontale din beton
îmbunătăţindu-le funcţia de protecţie la praf şi reducând absorţia apei şi a uleiului.
(toate informaţiile pentru acest tip de utilizare sunt conţinute în fişa tehnică specifică
CONTINUO LINK disponibilă la cerere)

 CONTINUO TOP: Finisaj transparent din două componente acriluretanice de natură alifatică ce nu se
îngălbeneşte la apă. După uscarea adecvată, vopselele posedă o înaltă rezistenţă mecanică la
abraziune şi la zgâriere, ceea ce conferă de asemenea şi o bună rezistenţă chimică. Finisajul
CONTINUO TOP COMP. A este disponibil în versiunile Glossy, Satin şi Matt.
Finisajul CONTINUO TOP COMP. A înainte de utilizare, se va amesteca cu CONTINUO TOP COMP.
B întăritor de nouă generaţie pe bază de poli isocianat alifatic cu un conţinut de monomer
HDI
< 0.1 % în masă.
Amestecarea celor 2 componente se poate efectua şi în mod manual înainte de utilizarea pe şantier,
garantând astfel facilitatea şi rapiditatea de preparare a pastei.
Pentru păstrarea ambalajului pentru CONTINUO TOP COMP. B după deschidere, curăţaţi marginile
şi închideţi bine dopul protejându-l astfel împotriva umidităţii şi a materialelor străine.
Vopselele CONTINUO TOP, datorită caracteristicilor lor tehnice de lucru împreună cu un grad înalt de
transparenţă şi efectul natural particular, pot fi utilizate şi pentru întreţinerea parchetului din lemn pus
în operă în prealabil.
(toate informaţiile pentru acest tip de utilizare sunt conţinute în fişa tehnică specifică
CONTINUO TOP disponibilă la cerere)
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4 Punerea în operă
Punerea în operă a sistemului CONTINUO va rezulta simplă, performanţele finale ale suprafeţelor decorate
vor rezulta conforme şi durabile, respectând pur şi simplu pas cu pas informaţiile conţinute în fazele
operative din acest manual.
Verificaţi în prealabil caracterul adecvat şi starea uneltelor şi a echipamentelor individuale de protecţia
muncii (ochelari, mănuşi, genunchiere etc.).


CONTINUO BASE. Utilizaţi pentru drişcuire drişca din oţel inox.
Raportul de amestecare: 25 kg de CONTINUO BASE + 5-6 l de apă curată
Prepararea pastei: vărsaţi într-un recipient curat apa necesară incorporării pastei. Adăugaţi lent
CONTINUO BASE la apă amestecând cu un agitator mecanic cu spirală.
Timpul de înglobare al pastei: în mod normal sunt suficiente trei minute pentru amestecarea completă.
Pasta obţinută trebuie să furnizeze un mortar uniform, tixotropic şi fără cocoloaşe.
Omogenizarea se poate efectua manual numai pentru cantităţi mici de produs, maxim 5 kg.
Durata de viaţă a pastei (pot life): Utilizaţi pasta în termen de circa 60 de minute. După acest timp pasta
deşi este încă utilizabilă începe să-şi piardă maleabilitatea şi capacitatea de întindere. Nu adăugaţi apă
suplimentară pentru a prelungi durata de viaţă Pot-life.



CONTINUO DECO. Utilizaţi pentru drişcuire
drişca din oţel inox.
Raportul de amestecare masic: 15 Kg de
CONTINUO DECO COMP. A + 5 Kg de
CONTINUO DECO COMP. B.
Prepararea pastei: numai imediat înainte de
punerea în operă a produsului pe şantier
adăugaţi, la fiecare pachet de 15 kg de
CONTINUO DECO COMP. A, un pachet de
CONTINUO DECO COMP. B. de 5 kg.
Adăugarea componentei sub formă de pulbere
trebuie să se efectueze manual şi să fie
executată cu un burghiu cu bici. Amestecarea
celor două componente nu poate fi executată
manual.
Timpul de amestecare: circa trei minute. Pasta
obţinută trebuie să furnizeze un mortar uniform,
tixotropic şi fără cocoloaşe.
Timpul de viaţă al pastei (pot life): circa 120
minute
Diluarea: este posibilă diluarea amestecului
obţinut (15 Kg de componentă A + 5 Kg de
componentă B) adăugând până la 5% apă (1
litru).

Se recomandă să finalizaţi orice lucrare cu
materiale din acelaşi lot de fabricaţie. În cazul
utilizării unor loturi diferite de fabricaţie, pentru a
evita uşoare diferenţe de tonalitate, se
recomandă să amestecaţi între ele produsele din
loturile diferite de producţie. Pentru lucrările la
care, datorită forţei majore, este indispensabil să
se continue cu produse dintr-un nou lot de
fabricaţie, nu realizaţi alăturarea continuă a
nuanţelor. Pentru îmbinarea acestora utilizaţi
eventuale întreruperi
de continuitate a
suprafeţelor, cum ar fii capiteluri, muchii, rosturi
de dilatare, altele.
Înainte de a începe aplicarea produsului
CONTINUO LINK şi CONTINUO TOP efectuaţi
curăţarea atentă a suprafeţelor eliminând
eventuale reziduuri de praf.
În cazul în care se caută finisaje cu aspect
natural şi neted este posibil să se lustruiască
suprafeţele cu o maşină cu o mătură prevăzută
cu discuri abrazive din şmirghel cu granulometrie
de 120-180 . vezi Foto 1

Colorarea: Se recomandă să se omogenizeze
CONTINUO DECO COMP. A înainte de colorare.
Efectuaţi colorarea pentru CONTINUO DECO
COMP.A cu sistemul colorimetric MARCROMIE.
Este posibilă amestecarea cu un mixer giroscopic
sau cu un burghiu de amestecare echipat cu
elice.
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CONTINUO LINK. Utilizaţi pentru întindere PENSULA, ROLA din lână cu păr scurt sau ROLA cu din
burete
Raportul de amestecare masic: 0,500 l din componenta A + 0,250 l din componenta B (raport masic 2
părţi din componenta A + 1 parte din componenta B)
Prepararea amestecului: omogenizaţi CONTINUO LINK COMP. A de eventuale sedimentări. Vărsaţi
CONTINUO LINK COMP. B în CONTINUO LINK COMP. A şi amestecaţi manual circa 45-60 de
secunde.
Diluarea: diluaţi amestecul obţinut (0,500 l din componenta A + 0,250 l din componenta B) adăugând 3 l
de apă.
2

Cu un pachet de A+B diluat în mod adecvat se acoperă circa 60-70 m , ce corespund la 16-18 mp/l
(produs diulat) per strat.
Timpul de viaţă al amestecului: circa 60 de minute. Nu utilizaţi amestecul după acest termen.
Produsul ar putea fii încă fluid, dar utilizarea ar putea compromite performanţa finală a sistemului.
Conturaţi cu o pensulă plată lungă perimetrul camerei. Aplicaţi în continuare CONTINUO LINK utilizând o
rolă de lână cu păr scurt, având grijă să acoperiţi întreaga suprafaţă.
Fiţi foarte atenţi la colţuri. Aşteptaţi cu stricteţe timpii de uscare înainte de a trece la aplicarea finisajului
CONTINUO TOP.

Fotografia 2
În faza de aplicare a CONTINUO LINK în prezenţa unor profiluri, îmbinări perimetrale, etc pentru a evita
formarea de dâre inestetice definite excesiv datorate trecerii rolei de lână Fotografia 2 se recomandă
aplicarea produsului în mod neomogen. Pentru a atenua acest inconvenient se recomandă folosirea drişcăi
din burete.


CONTINUO TOP. Utilizaţi pentru întindere PENSULA, ROLA din lână cu păr scurt sau ROLA cu din
burete
CONTINUO TOP (Matt, Satin, Glossy)
Raportul de amestecare masic: 2,500 L din componenta A + 0,750 L din componenta B (10 părţi din
componenta A + 3 părţi din componenta B).
Prepararea amestecului: omogenizaţi amestecând manual CONTINUO TOP COMP. A de eventuale
sedimentări. Vărsaţi CONTINUO TOP COMP. B în CONTINUO TOP COMP. A, amestecaţi manual circa
45-60 de secunde. Este posibil să amestecaţi cu un burghiu de amestec prevăzut cu o elice la agitaţie
lentă timp de maxim 1 minut.
Diluarea: diluaţi amestecul obţinut (2,500 L din componenta A + 0,750 L din componenta B) adăugând
0,300-0,400 L de apă.
-

2

Cu un pachet de produs A+B diluat în mod adecvat se acoperă, în două straturi, circa 20-22 m ; ce
2
corespund la 7-8 m pentru fiecare litru de produs în cele două straturi.

Timpul de viaţă al amestecului: circa 60 de minute. Nu utilizaţi amestecul după acest termen. Nu
interveniţi asupra unei eventuale creşteri a vâscozităţii diluând ulterior cu apă produsul.
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Protecţia finală poate deveni modulată din punct de vedere funcţional şi estetic graţie utilizării unuia din
cele 3 grade de strălucire a finisajelor. Utilizarea vopselei CONTINUO TOP garantează atingerea
performanţelor maxime tehnice fără a neglija aspectul estetic al sistemului.
Rezistenţa chimică şi mecanică ridicată recomandă sistemul ca fiind adecvat pentru aplicaţii rezidenţiale
şi comerciale.

SISTEMUL CONTINUO – SUPRAFEŢE VERTICALE
Fază
1
2
3

Produs
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

4
CONTINUO LINK
5
CONTINUO TOP
6
CONTINUO TOP
Trafic uşor
Utilizare completă

Strat
unul din trei
doi din trei
trei din trei

Când?
începutul lucrărilor
după 3 ore de la faza 1
după cel puţin 3 ore de la faza 2

Unealtă
drişcă inox
drişcă inox
drişcă inox

unul din unul
unul din doi
doi din doi

după cel puţin 12 ore de la faza 3 rolă
după cel puţin 3 ore de la faza 4 rolă
după cel puţin 3 ore de la faza 5 rolă
după cel puţin 12 ore de la faza 6
după 5 zile de la faza 6

În cazul suprafeţelor finisate cu materiale ceramice neabsorbante se va prevedea aplicarea fondului de
legătură PRO LINK, fondul de aderare pentru finisaje ceramice cod 4750006.
PRO LINK va fii acoperit cu un strat de CONTINUO BASE după 3 ore de la imersarea plasei anti alcani*.
Continuaţi ciclul standard CONTINUO.
Plasa anti alcani din fibră de sticlă >70 < 90 gr/m2 cu dimensiunea ochiurilor cuprinsă între 3,5 mm şi i 4,5 mm.

PRO LINK
Prepararea produsului: omogenizaţi manual produsul înainte de utilizare.
- Unelte: pensulă, rolă.
- Amestecaţi produsul înainte de aplicare.
- Diluarea: gata de utilizare sau max 10% cu apă.
- Nr. straturi: 1 strat.
- Curăţarea uneltelor va fii efectuată cu apă imediat după utilizare.
2

- Randament orientativ: 15-20 m /l. Având în vedere tipul special de suprafaţă deja finisată se recomandă
efectuarea unei probe practice pe suportul specific pentru a determina consumurile.

SISTEMUL CONTINUO – SUPRAFEŢE ORIZONTALE
Fază
1
2
3
4

Produs
CONTINUO BASE
CONTINUO BASE
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

5
CONTINUO LINK
6
CONTINUO TOP
7
CONTINUO TOP
Trafic uşor
Utilizare completă

Strat
unul din doi
doi din doi
unul din doi
doi din doi

Când?
începutul lucrărilor

unul din una
unul din doi
doi din doi

după cel puţin 12 ore de la faza 4 rolă
după cel puţin 6 ore de la faza 5 rolă
după cel puţin 3 ore de la faza 6 rolă
după 24 de ore de la faza 7
După 5 zile de la faza 7

după 3 ore de la faza 1
după cel puţin 3 ore de la faza 2
după cel puţin 3 ore de la faza 3
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În cazul unor suprafeţe murale foarte sfărâmate utilizaţi ATOMO, izolant diluabil în apă cu înalt de penetrare
cod 8840001.
ATOMO
Prepararea produsului : diluaţi produsul cu apă curată. Diluţia variază în funcţie de tipul de suport de tratat.
- Unelte: pensulă, rolă.
- Amestecaţi produsul înainte de aplicare.
- Diluarea: de la 50 la 100% cu apă.
- Nr. straturi: 1 strat.
- Curăţarea uneltelor va fii efectuată cu apă imediat după utilizare.
- Randament orientativ: 15-18 mq/l.
Având în vedere că suprafaţa este deja finisată se recomandă efectuarea unei probe practice pe suportul
specific pentru a determina consumurile.
Produsul este gata să fie acoperit cu CONTINUO BASE după 2 ore
În cazul suprafeţelor finisate cu materiale ceramice neabsorbante se va prevedea aplicarea fondului de
legătură PRO LINK, fondul de aderare pentru finisaje ceramice.
PRO LINK
Prepararea produsului : omogenizaţi manual produsul înainte de utilizare.
- Unelte: pensulă, rolă.
- Amestecaţi produsul înainte de aplicare.
- Diluarea: gata de utilizare sau max 10% cu apă.
- Nr. straturi: 1 strat.
- Curăţarea uneltelor va fii efectuată cu apă imediat după utilizare.
2

- Randament orientativ: 15-20 m /l.
Produsul este gata să fie acoperit cu CONTINUO BASE după 3 ore.
Între cele două straturi de CONTINUO FONDO se va interpune o plasă anti alcani* înainte de a trece la
efectuarea ciclului standard CONTINUO.
* Plasă anti alcani din fibră de sticlă >70 < 90 gr/m2 cu dimensiunea ochiurilor cuprinsă între 3,5 mm şi i 4,5 mm.
Modalitatea de punere în operă a plasei: după ce este amplasată prima plasă, repetaţi operaţiunea
alăturând cele două margini de plasă fiind atenţi să nu le suprapuneţi, pentru a evita apariţia unor dungi
inestetice ce ar putea apărea chiar după mult timp. Acoperiţi întreaga suprafaţă (Fotografia 3) având grijă să
completaţi eventuale lipsuri pentru a evita desprinderea sistemului sau apariţia unor aspecte inestetice, chiar
după mai mult timp de la punerea în operă.

Fotografia 3
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5 RANDAMENT ORIENTATIV
Randamentele indicate sunt orientative şi pot varia în funcţie de starea suportului şi de tipul de şantier.
Pentru suprafeţe foarte extinse se recomandă verificarea randamentului efectiv printr-o probă preliminară pe
suportul specific.
2
CONTINUO BASE (raportată la pulbere): 1,5-2,2 kg/m , în două straturi, în funcţie de tipul de intervenţie şi
de starea suprafeței suport.
2
CONTINUO DECO: 1,2-1,5 kg/m în două straturi, în funcţie de tipul de intervenţie şi de starea suprafeței
2.
suport. Pentru orice eventual strat ulterior consideraţi o ulterioară utilizare de 0,300 gr / 0,400gr m
2
CONTINUO LINK: 60-70 m pentru un strat cu un pachet amestecat şi diluat în mod adecvat (A+B).
2
CONTINUO TOP: 7-8 m /l în două straturi.

6 RECOMANDĂRI
6.1 Suportul
Suportul trebuie examinat şi pregătit cu mare atenţie. Având în vedere vastele posibilităţi de intervenţie cu
sistemul CONTINUO pe cele mai variate tipuri de suporturi, în funcţie de natura şi tipul acestora, înainte de
intervenţie evaluaţi cu atenţie situaţia. În linii mari verificaţi structural starea şi eventualele intervenţii
necesare pentru a permite aplicarea finisajului CONTINUO.
Verificaţi mereu temperatura suportului pentru a garanta o întărire corectă a produselor.
Atenţie: temperatura aerului nu este un parametru destul de semnificativ.
Temperatura suportului nu trebuie să fie mai mică de +8 °C. În apropierea temperaturii minime, sau cu nivel
înalt de umiditate relativă a aerului, se recomandă să se aerisească încăperile pentru a îmbunătăţi uscarea
produselor.
În caz de dubiu referitor la nivelul de umiditate prezent pe suport în momentul punerii în operă, efectuaţi o
verificare instrumentală cu higrometrul.
Ar putea fii suficientă utilizarea higrometrului cu măsurarea prin sondă de contact; în cazul intervenţiei
asupra unor şape realizate recent sau a unor suprafeţe extinse, măsurarea directă pe material rezultă mai
sigură (de exemplu higrometru cu carbură). În mod normal trebuie să se lucreze cu o umiditate mai mică de
4%.
Asiguraţi-vă de absenţa petelor de mizerie (grăsimi, uleiuri, substanţe chimice) sau efectuaţi eliminarea
acestora pentru a asigura buna aderenţă a sistemului CONTINUO pe suport şi evitaţi fenomenele, chiar
dacă numai parţiale, de denivelare sau desprindere.
6.2 Planaritate
Pentru buna reuşită a intervenţiei este important să se acţioneze asupra suprafeţelor cu o bună planaritate.
Verificaţi cu polobocul planaritatea suportului. În cazul unor defecte de planaritate şi de denivelare între
plăcile ceramice adiacente se recomandă să se lustruiască mecanic părţile în relief cu maşina de lustruit
rotorbitală echipată cu arc diamant, Fotografia 4/5.
Acolo unde este necesar se va putea interveni şi rezolva problema utilizând o şapă autonivelantă pe bază de
ciment.
În cazul unor variaţii mari de
planaritate faţă de planul de referinţă,
trebuie să se găsească alte soluţii ce
au
capacitatea
de
a
restabili
planaritatea în limitele de toleranţă
normale de şantier.

Fotografia 4/5
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6.3 Rosturi
Suprafeţe mari şi pardoselile din CLS în general nu sunt continue. La realizarea acestor tipuri de suprafeţe,
la momentul punerii în operă sunt executate rosturi. Acestea respectă reguli strict tehnice, funcţionale în
funcţie de tipul lor.
Rosturile se împart în “Rosturi statice” şi “Rosturi dinamice”. Rosturile statice realizate imediat după
momentul punerii în operă a CLS printr-o teşitură mecanică de până la 1 cm adâncime, pot fii acoperite. Au
funcţia de a evita tensiunile în timpul fazei de priză şi întărire şi sunt simplu de recunoscut graţiei grilei tipice
de repartizare pe care o creează pe suprafaţa din CLS cu o lungime cuprinsă între 3 până la 5 m. După ce
trece faza de întărire, în mod normal nu mai repede de 12 luni, îşi pierd funcţia lor tehnică şi pot, acolo unde
se doreşte, să fie închise.
Din punct de vedere funcţional în schimb rosturile dinamice trebuie să rămână libere pentru eventuala
absorbţie a mişcării structurale, iar acestea nu trebuie niciodată unite sau acoperite.
Din acest motiv nu pot fii acoperite rosturile constructive realizate pentru a delimita diversele şape, în aceste
cazuri adânci cât grosimea pardoselii. Este posibil să se prevadă închiderea acestora cu sisteme metalice
sau cu lame din tablă.
6.4 Cabina de duş
Sistemul CONTINUO permite aplicaţii şi în cadrul cabinei de duş. Unele materiale de construcţie pot fii
sensibile la apă; contactul prelungit poate genera inconveniente în absenţa unei protecţii adecvate şi nici un
material nu are capacitatea de a rezista în mod adecvat.
În cazul aplicării sistemului CONTINUO pe cabina de duş este indispensabil, înainte de a efectua aplicarea,
să se verifice prezenţa şi integritatea izolaţiei de impermeabilizare. În absenţa sau dacă izolaţia de
impermeabilizare nu este integră, pregătiţi suprafeţele cu produsele de impermeabilizare adecvate
respectând procedurile normale utilizate pentru punerea în operă a faianţei. Înainte de a interveni cu
sistemul CONTINUO ocupaţi-vă cu atenţie de pregătirea suprafeţelor de îmbinare a pardoselii – perete şi
corespondenţa cu scurgerile.
Înainte de a realiza planul verificaţi ca panta de scurgere a apei să fie adecvată. Intervenţia cu sistemul
CONTINUO nu trebuie să altereze panta existentă pentru a garanta evacuarea apei.
Protecţia finală cu unul din finisajele CONTINUO TOP are capacitatea de a garata o protecţie eficientă.
Pentru intervenţia în acest context se recomandă aplicarea unui strat ulterior de finisaj CONTINUO TOP.
După ce s-a efectuat decorarea cu CONTINUO DECO aplicaţi cu atenţie stratul de CONTINUO LINK
utilizând o pensulă asigurându-vă că aţi tratat zonele de îmbinare între pardoseală – perete.
6.5 Condiţii ambientale de şantier
Suprafeţele trebuie să fie protejate împotriva îngheţului şi diferenţelor mari de temperatură, pe parcursul
întregului ciclu de aplicare. Nu aplicaţi dacă temperatura aerului, stratului de bază şi a produsului sunt mai
mici de +10 °C sau mai mari de +35 °C. De asemenea, nu aplicați produsul dacă suprafața de bază este
expusă direct la soare sau este supraîncălzită (chiar dacă se află la umbră), şi nici pe suprafeţe umede sau
ude.
Condiţiile ambientale şi caracteristicile stratului de bază pentru a putea trece la aplicare sunt:
- Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea relativă a mediului: <75%
- Temperatura stratului de bază: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea relativă a stratului de bază : <4%
Aplicarea în condiţii diferite de acelea descrise mai sus ar putea genera deformări sau vicierea proprietăţilor
chimico-fizice şi a rezultatului estetic.
6.6 Depozitarea produselor CONTINUO
Nu expuneţi produsele CONTINUO pentru perioade lungi la surse directe de căldură sau la temperaturi
inferioare valorii de +5°C. În cazul în care produsele sunt stocate la o temperatură apropiată de +5°C se
recomandă să fie aduse, înainte de utilizare, într-un loc cu temperatură adecvată, astfel încât produsele să
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fie protejate prin amplasarea lor într-un ambient corect încălzit pentru a permite o temperatură de utilizare
mai mare de +10°C.
Nu utilizaţi o sursă directă de căldură, flacără, corp cald sau similare. Temperaturile reduse cresc
vâscozitatea produsului din recipient devenind astfel mai dificilă utilizarea acestuia, prelungind sau inhibând
de asemenea procesul de uscare sau de întărire a diverselor produse CONTINUO.
Temperatura maximă de păstrare: +3°C
Temperatura minimă de păstrare: +5°C.
Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise şi în condiţii de temperatură adecvată: 1 an pentru produse
sub formă de pulbere şi produsele alcătuite din două componente, 2 ani pentru produsele sub formă de
pastă.

7 Curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor
Operațiunile de curățare uzuală a suprafețelor se vor efectua utilizând detergenți normali pentru pardoseală.
Nu utilizaţi substanțe dezincrustante puternic alcaline sau acide, ce ar putea ataca suprafaţa sistemului
CONTINUO compromiţându-i efectul estetic.
Suprafețele prezintă o bună rezistență la o mare varietate de substanțe ce se utilizează în mod normal în
sectorul casnic și profesional.
In general suprafeţele finisate cu sistemul CONTINUO pot fii spălate cu detergenţi neagresivi adecvaţi
(neutri), în apă rece sau moderat caldă (nu depăşiţi niciodată temperatura de spălare de 40°C, evitând astfel
şocurile termice şi curăţarea cu aburi).
Nu utilizați mașini de lustruit ce ar putea zgâria suprafața și i-ar modifica caracteristicile tehnice și efectul
estetic.
Se recomandă să se prevadă rapid îndepărtarea substanțelor agresive și să se limpezească cu apă, pentru
a evita un contact prelungit și o eventuală posibilă corodare a părții superficiale a sistemului CONTINUO.
Trebuie evitate stagnările prelungite de suc de lămâie, oţet, suc de roşii, produse anticalcar şi în
general detergenţi acizi.
Intervenţiile de întreţinere, în special acelea localizate pe o porţiune a suprafeţei, ar putea deveni vizibile. În
mod normal se recomandă să se utilizeze acelaşi finisaj CONTINUO TOP utilizat în faza de primă punere în
operă. Aplicaţi produsul cu rola cu păr scurt sau cu burete.
Se va putea relua traficul pe suprafaţa tratată după 24 de ore.

Notă – informațiile indicate în acest MANUAL TEHNIC derivă din cea mai bună experiență acumulată de noi; totuși
informaţiile conţinute în acesta nu implică nicio altă responsabilitate din partea Societății noastre pentru aplicarea
produsului, aceasta nefiind sub controlul nostru direct.
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