
DESCRIEREA PRODUSULUI SANOFER este un strat de protecție pe bază de ciment specific pentru protecția armaturii.

DOMENIUL DE APLICARE • Bare de armătură degradate în structuri de beton deteriorate

AVANTAJE • Eficient și pe fierul deja corodat de rugină
• Optim suport pentru straturile următoare de mortar pentru reparaţii
• Aplicare practică și rapidă
• Utilizarea directă pe bare din oțel la vedere

PREGĂTIRE ŞI APLICARE Pregătirea suprafeţelor
SANOFER asigură protecţia chiar dacă este aplicat pe fierul ruginit; rugina care nu este perfect
aderentă pe fier trebuie înlăturată prin periere energică.
Pregătirea amestecului şi aplicare
SANOFER este un produs gata de utilizare; adăugarea apei în amestec trebuie făcută în felul următor:
• Vărsați în găleată apa pentru amestecare (0,25 l la sac este egal cu 25% procente masice)
• Adăugaţi încet SANOFER în timp ce amestecaţi cu mixerul pentru vopsele la viteză medie
• Amestecați produsul timp de circa 2 minute până la omogenizarea perfectă a amestecului
• Aplicaţi SANOFER cu pensula cu peri cu flexibilitate medie.
Grosimea protectivă ideală este de 200 ÷ 300 micron.

Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ŞI RANDAMENT 30 g/m (pentru bare cu aderență îmbunătățită Ø 8 mm cu 2 straturi de 200 micron fiecare)
60 g/m (pentru bare cu aderență îmbunătățită Ø 16 mm cu 2 straturi de 200 micron fiecare)

AMBALARE ȘI DEPOZITARE SANOFER este ambalat în găleţi de 1 kg.
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Depozitaţi produsul la loc uscat, a se feri de îngheţ şi căldură.

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE Folosiţi produsul în interval de 20 de minute de la amestecare.
Nu aplicaţi produsul la temperaturi mai mici de +5°C.
Nu adăugaţi în nici un caz apă pentru a prelungi durata timpului de utilizare.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI
TEHNICE
Detalii Valorile
Aspect pulbere gri
Timp de lucrabilitate la +20°C 20’
Greutate specifică > 1,6 kg/l
Caracteristică Metoda de probă Cerințe de performanță UNI EN

1504-7
Performanță certificată (**)

Protecție împotriva coroziunii UNI EN 15183 Nicio coroziune Cerință respectată
Aderența prin forfecare UNI EN 15184 ≥ 80% din valoarea barei

neacoperite
Cerință respectată

Datele prezentate au fost obţinute în laborator la +20°C şi 60% U.R.

SIGURANŢĂ Este un produs atoxic alcalin.
Se recomandă folosirea măştii şi a mănuşilor în timpul lucrului.
În caz de contact accidental cu ochii, spălaţi cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic.

VOLTECO S.p.a
Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
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SANOFER
Protecție împotriva coroziunii armăturilor

Strat de tip barieră

Protecție împotriva coroziunii: Cerință respectată

Aderența prin forfecare: Cerință respectată

Eliberarea de substanţe periculoase: Conform indicațiilor de la punctul 5.3

Temperatura de tranziţie vitroasă: NPD

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco
S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se
află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE Notă pentru cumpărător/instalator:
Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ
pentru cumpărător/operator.
Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își
asumă nicio responsabilitate.
Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.
Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte
informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.
Informațiile tehnice și comerciale pre și post vânzare puse la dispoziție de către reprezentanți, au
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aceeași valoare ca și acest document.
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