
DESCRIEREA PRODUSULUI SPIDY 15 - Mortar preamestecat, pe bază de ciment, cu priză rapidă, pentru intervenții rapide de
reparație a betonului armat și a suporturilor pe bază de ciment în general.

DOMENIUL DE APLICARE • Intervenții rapide de pregătire a lucrărilor de impermeabilizare (de exemplu pentru formarea de
umpluturi de întărire și rostuirea îmbinărilor cofrajelor)
• Reparația rapidă a elementelor deteriorate din beton (ex. colțurile grinzilor, stâlpi și coloane ale
balcoanelor)
• Fixarea balustradelor și a căminelor
• Uniformizarea rapidă a defectelor superficiale ale tencuielilor din beton (precum acumulările de pietriş,
fierul beton aflat la suprafaţă, aşchieri)
• Așezarea rapidă a cadrelor de tablă, ferestrelor și instalațiilor electrice

AVANTAJE • Bune rezultate de finisare
• Înaltă aderenţă pe beton şi pe fierul beton
• Priză rapidă și pe suporturi și în medii deosebit de umede
• Optimă tixotropie fără a fi nevoie de cofrare
• Aplicare practică și rapidă

PREGĂTIRE ŞI APLICARE Pregătirea suprafeţelor
Aderenţa perfectă la suport a produsului, absolut necesară pentru a asigura stabilitatea reparaţiei,
depinde de calitatea pregătirii suprafeţei pe care va fi aplicat produsul; de aceea, înainte de toate:
• Înlăturați cu grijă, prin sablare sau lovituri cu ciocanul, orice parte deteriorată
• Suprafața trebuie să fie aspră, de aceea trebuie îndepărtată orice urmă de lapte de ciment sau alte
pelicule
• Curăţaţi de rugină fierul beton expus şi apoi aplicaţi cu pensula produsul de protecţie SANOFER
• Saturați suprafețele cu apă şi păstrați-le umede încă de la începutul aplicării
Pregătirea amestecului
SPIDY 15 este gata de utilizare; vărsaţi într-un recipient apa pentru amestecare (circa 2,5 l la sac egal
cu 16% procente masice) şi adăugaţi încet pulberea în timp ce amestecaţi cu mixerul timp de circa 3
minute până la obţinerea unui amestec omogen.
Aplicare
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Aplicaţi SPIDY 15 în straturi de maxim 3 cm pe strat; pentru aplicarea produsului în mai multe straturi,
aşteptaţi cel puţin 20 de minute între aplicări.

Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ŞI RANDAMENT 19 kg/m² la fiecare centimetru de grosime aplicat.
Dintr-un sac de SPIDY 15 se obţin circa 8 l de mortar.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE Sac de 15 kg.
Produsele trebuie depozitate la loc uscat, ferit de lumina soarelui şi de umiditate.

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE Folosiți produsul în interval de 15 de minute de la amestecare.
Nu adăugaţi în nici un caz apă pentru a prelungi durata timpului de utilizare.
Nu folosiţi SPIDY 15 pentru suprafeţe mai mari de 2 m².
Nu aplicaţi produsul la temperaturi mai mici de +5°C.
În caz de temperaturi înalte sau vânt, asiguraţi umezirea suportului pentru a garanta maturarea corectă.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI
TEHNICE
Detalii Valorile
Aspect pulbere gri
Contracţie controlată
Parametri supuși Controlului de calitate
intern

Valorile

Greutate specifică < 2,2 kg/l
Timp de lucrabilitate la +20°C < 15'
Aderența la suport după 28 de zile > 1,5 N/mm² (UNI EN 1542)
Rezistența la compresie
după 3 ore
după 1 zi
după 7 de zile
după 28 de zile

> 5 N/mm² (UNI EN 196)
> 18 N/mm² (UNI EN 196)
> 30 N/mm² (UNI EN 196)
> 35 N/mm² (UNI EN 196)

Rezistența la flexiune după 3 ore
după 1 zi
după 7 zile
după 28 de zile

> 1 N/mm² (UNI EN 196)
> 3 N/mm² (UNI EN 196)
> 4 N/mm² (UNI EN 196)
> 5,5 N/mm² (UNI EN 196)

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.

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
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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
aceeași valoare ca și acest document.
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