Hidro argila – Protector pentru argila, pietre naturale, etc.
Descriere: Protector impermeabil pentru argila, pavele, piatra reconstruita, mozaic hidraulic, pitre naturale
poroase, etc.
Caracteristici: Este o solutie apoasa din compusi organici de siliciu, silicon si alti aditivi. Se utilizeaza pentru a oferi
argilei protectie impotriva agentilor externi si confera suportului tratat impermeabilitate la apa si uleiuri.
Specificatii: Aspect: Lichid laptos, PH: >12, Densitate: aprox. 1‐1,1 g/cm2.
Aplicatii: Se utilizeaza pentru tratarea argilei avand trei obiective diferite:
‐ previne si protejeaza argila impotriva petelor. Realizeaza o hidrofugare optima.
Protejeaza argila in procesul de realizare a rostuirii.
‐ se evita eflorescenta(aparitia unei pelicule superficiale de saruri)
‐ se evita posibile decojiri superficiale.
Ultimele 2 caracteristici sunt valabile de asemenea pentru mozaicurile hidraulice si pietrele naturale poroase.
Mod de utilizare: Se utilizeaza diluat in apa in proportie de 1 parte HIDRO‐ARGILA si 4 parti apa. Se scufunda
piesele in amestecul realizat anterior timp de 5‐6 secunde astfel substraturile pieselor sunt impermeabilizate pe
toate partile. Odata realizat acest proces, piesele se pot utiliza imediat sau pot fi pastrate luni de zile pana la
folosirea lor. Se recomanda rostuirea dupa 2‐4 zile, in functie de temperatura atmosferica.
Recomandari: Fiind un produs alcalin trebuie sa se evite proiectarea pe materiale ce un sunt compatibile cu
acestea(aliaje usoare, aluminiu, lemn). Se recomanda manipularea produsului cu manusi si ochelari de protectie.
Depozitare: A se evita inghetul si temperaturile mai mari de 35 grade Celsius. A se depozita in recipientele
originale inchise in spatii protejate, produsul putand fii depozitat pe o perioada de un an.
Prezentare: In recipiente de 1 litru.

Fraze si simboluri de risc:
R35 Provoaca arsuri grave.
R26 In cazul contactului cu ochii a se spala cu apa din abundenta fiind recomandata prezentarea la medic.
S36 A se folosi produse de protectie adecvate.

CE
Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor.
Datorită acestor motive, garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate. Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza
folosirii improprii a produselor noastre.

