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Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii silanice sau siloxanice be bază de solvenţi

Linii de produse
• Building
• Opus

Categorii funcţionale
• Consolidarea corticală a zidurilor şi a tencuielilor
• Tratamente hidrofuge pentru tencuieli şi ziduri

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
Soluţie special creată şi echilibrată pe bază de esteri ai acidului silicic, silani şi siloxani, în
solvent, caracterizată de o mare capacitate de penetrare în suporturile silicice şi de o eficientă
dublă acţiune de consolidare şi impermeabilizare, în ceea ce priveşte tratamentul de protecţie,
de consolidare şi hidrofob al suprafeţelor minerale şi de piatră. Nu cauzează modificări
cromatice, nici alteraţii ale proprietăţii de transpiraţie.

Caracteristici generale
CONSILEX IDROCON exercită o dublă acţiune de consolidare şi de impermeabilizare a apei
datorită reacţiei specifice la umiditatea atmosferică şi a siliciului prezent în suporturi. Obiectele
tratate cu CONSILEX IDROCON vor beneficia de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte prevenirea
eflorescenţei saline, a mucegaiului, a algelor, a lichenilor etc., reducerea drastică a cretării,
consolidarea compoziţiei minerale a zidului şi îmbunătăţirea forţei adezive a picturilor murale
şi a învelişurilor în general.

Domenii de utilizare
Tratamente de protecţie, de consolidare şi hidrofobe pentru suporturi minerale şi de piatră.
Produs specific pentru revitalizare, şi care în acelaşi timp efectuează o consolidare excelentă şi
elimină praful din interstiţii, uneori şi în cărămidă, piatră sau compoziţii mixte, care se află în
taverne, clădiri publice, istorice sau monumentale.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Temperatura de utilizare:
+10 / +30 °C

Culori disponibile
Transparent

 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Diluant Nitro • Tencuieli

• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Gips carton
• Gips
• Fibrociment
• Cărămizi
• Tuf
• Ziduri mixte
• Ziduri din cărămidă cu goluri
• Ziduri din piatră

Aplicare
Atunci când se aplică produsul, suporturile trebuie să fie uscate. Aplicaţi produsul ca atare, cu
un pulverizator cu presiune redusă sau cu o pensulă cu peri lungi. Acţinuea consolidantă va fi
completată în 2-3 săptămâni de la aplicarea tratamentului.
Produsul trebuie aplicat pe suprafeţe reci, care nu sunt expuse direct la soare, la o
temperatură între +10 şi +30°C.

CSX.0022
CONSILEX
IDROCON
Amorsă impermeabilă pentru
suprafeţe de zidărie

Cod vamal
3824 9970
 

Ambalaje
- Canistră 10 l
- Canistră 25 l
- Canistră 5 l
- Paletă: 75 x (Canistră 10 l)
 

Aplicare
- Panou
- Stropire
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Pregătirea suporturilor
Suprafeţele de aplicare trebuie să fie uscate, fără praf şi depuneri. Se recomandă spălarea în
prealabil cu apă demineralizată sau cu abur.

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. A se feri de umiditate.

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.

CONSILEX IDROCON 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


