
DESCRIEREA PRODUSULUI TRIPLEZERO este o emulsie cremoasă, gata de utilizare, superimpermeabilă, atoxică.
Permite obținerea unei bariere chimice prin crearea unui „scut” deosebit de rezistent la umiditatea
ascendentă din ziduri.
TRIPLEZERO este potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.

DOMENIUL DE APLICARE În cazul zidurilor poroase realizate din cărămizi pline și/sau pietre, roci sau tuf, pentru a elimina
umiditatea ascendentă prin capilaritate, aplicarea se realizează prin injecție.

AVANTAJE • Gata de utilizare și ușor de aplicat prin injecție
• Recomandat atât pentru interior, cât și pentru exterior
• Protecție impermeabilă eficientă și rezistentă de-a lungul timpului
• Inodor și fără solvenți
• Optim raport calitate/cost al intervenției

PREGĂTIRE ŞI APLICARE TRIPLEZERO - Barieră chimică pentru tratarea umidităţii datorate capilarităţii
Pregătirea suprafeţelor
Îndepărtaţi orice urmă de tencuială existentă deteriorată până la o distanţă mai mare cu cel puţin 50 cm
deasupra punctului maxim evident al infiltraţiei.
Zidărie din cărămidă (1 rând de găuri) (1)
Perforaţi zidul şi realizaţi găuri cu diametrul de 12 mm până la o adâncime de până la 5-6 cm faţă de
latura opusă, la o distanţă de 12 cm una de alta.
Cel mai eficient sistem este cel de realizare a găurilor în direcţie orizontală de-a lungul liniei tencuielii la o
înălţime de aproximativ 15-20 cm faţă de nivelul solului sau al pardoselii.
Pereţi din piatră neuniformi (2 rânduri paralele de găuri) (2)
Efectuaţi două rânduri de găuri cu diametrul de 12 mm la o adâncime mai mică de 6 cm faţă de
grosimea peretelui.
Cele două rânduri trebuie realizate la o distanţă de 8 cm între ele; distanţa dintre găurile aflate pe acelaşi
rând trebuie să fie de 12 cm, iar găurile de pe cele două rânduri trebuie să fie decalate între ele cu 6 cm,
astfel încât să se obţină un reticul de injecţie cu găuri alternate.
Pereţi continui umezi în contact cu alte unităţi (3)
Dacă trebuie tratată o porţiune dintr-un perete umed comun care aparţine mai multor proprietari şi care
nu intenţionează să efectueze asanarea cu TRIPLEZERO, subliniem că este necesară izolarea porţiunii
de perete tratat prin intermediul a două borduri realizate prin injectarea în verticală; acestea trebuie
realizate la extremităţile zonei care urmează să fie asanată, până la o înălţime care să prevină infiltrarea
umidităţii din zonele adiacente.
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Fundații aflate la înălțimi diferite (4)
În cazul zidurilor continue construite pe fundaţii aflate la înălţimi diferite, bordura realizată prin injectarea
produsului TRIPLEZERO, care are funcţia de barieră împotriva umidităţii datorată capilarităţii, va trebui
să respecte aceeaşi distanţă faţă de conformaţia terenului şi va trebui să urmeze profilul acestuia.
Colțul unei clădiri (5)
În cazul în care trebuie aplicat un tratament local a unui colţ de zid (intervenţie parţială nerecomandată)
se recomandă prelungirea bordurii împotriva umidităţii realizate cu TRIPLEZERO cu cel puţin 1 m de-a
lungul ambelor părţi ale zonei care urmează să fie tratată.
După realizarea găurilor, curăţaţi imediat reziduurile prin suflare sau aspiraţie.
Injectați produsul TRIPLEZERO şi umpleţi gaura până la refuz.
Consumul mediu de produs este de 10 cc/m pentru fiecare cm de grosime a zidului.
După injectarea TRIPLEZERO, chituiţi găurile cu mortar rapid SPIDY 15 (vezi fișa tehnică a produsului).
După tratamentul împotriva umidităţii ascendente, pentru a elimina efectele dăunătoare provocate de
uscarea sărurilor, pereţii trebuie tencuiţi cu tencuială specială împotriva umidităţii şi sărurilor CALIBRO
(vezi fișa tehnică a produsului).
Finisare cu produsul de nivelare X-LIME (vezi fișa tehnică a produsului).

Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ŞI RANDAMENT În cazul injecţiilor, consumul mediu de produs este de 10 cc/m pentru fiecare cm de grosime a zidului.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE Livrat în Unipack de 600 cc sau găleată de 15 kg.
Produsul trebuie depozitat la loc ferit de lumina soarelui şi de umiditate, cu temperaturi de minim +5°C.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI
TEHNICE
Detalii Valorile
Aspect pastă cremoasă de culoare albă
Densitate ( +20°C) 0,9 g/cm³

CONSUM INDICATIV (6)
Grosimea zidurilor Număr unipack pe metru liniar
Zid de 60 cm 1 buc.
Zid de 50 cm 0,83 pz.
Zid de 40 cm 0,66 buc.
Zid de 26 cm 0,43 buc.
Zid de 13 cm 0,21 buc.
TRIPLEZERO: 10 cc/m pentru fiecare
centimetru de grosime a zidului.
Ex.: dacă trebuie impermeabilizați 8 m de
zid cu grosimea de 40 cm: (8 m x 0,66
buc.) = 5,28 buc. (6 tuburi/unipack)

* Consumuri indicative în funcţie de grosimea zidului şi de tipul
tuburilor/unipack de TRIPLEZERO necesare pentru tratamentul unui
metru liniar de zidărie. Valorile sunt pur indicative deoarece pot varia,
chiar și semnificativ, în funcție de suport.

SIGURANŢĂ Se recomandă folosirea 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
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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
aceeași valoare ca și acest document.

ANEXE
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