
OPIS IZDELKA TRIPLEZERO je kremasta emulzija, pripravljena za uporabo, superhidrofobna, atoksična.
Omogoča vzpostavite kemične bariere, saj ustvari močan "ščit", ki je zelo odporen na dvigajočo se
vlažnost zidov.
TRIPLEZERO je primeren za notranjo in zunanjo uporabo

NANOS IZDELKA Pri poroznih zidovih oziroma zidovih, narejenih iz polnih opek in/ali kamenja, kamna ali tufa, s pomočjo
brizganja z namenom preprečevanja dviganja kapilarne vlažnosti.

PREDNOSTI • Pripravljen za uporabo in preprost za nanašanje z brizganjem
• Primeren tako za notranjo kot zunanjo uporabo
• Učinkovita in trajna vodoodbojna zaščita
• Brez vonja in brez topil
• Optimalno razmerje med kakovostjo/ceno posega

PRIPRAVA IN UPORABA TRIPLEZERO - Kemični ščit pri preprečevanju širjenja vlage
Priprava površin
Odstraniti je treba ves obstoječi omet najmanj 50 cm nad vidno linijo, do koder je segla vlaga.
Stena iz zidakov (1 vrst lukenj) (1)
Naredite v zidu luknje premera 12 mm globine do 5-6 cm od nasprotne strani, na razdalji 12 cm ena od
druge.
Najučinkoviteje je vrtati vodoravno, vzdolž smeri malte, na višini od 15 do 20 cm nad tlemi ali talno
podlago.
Zidovi iz neenotnega kamna (dve paralelni vrsti lukenj) (2)
Izvedba dvojne vrste lukenj premera 12 mm z globino manjšo od 6 cm debeline stene.
Dve paralelni vrsti lukenj naj se izvedejo tako, da bo razdalja med njima 8 cm, medosna razdalja med
luknjami iste vrste 12 cm, luknje v obeh vrstah pa med sabo oddaljene 6 cm, tako da boste dobili mrežo
za injeciranje v izmenične luknje.
Stalno vlažni zidovi v stiku z drugimi objekti (3)
Če je treba urediti vlažen zid v stiku z drugimi objekti, ki ne bodo obdelani s sredstvom TRIPLEZERO, je
potrebno poudariti, da je treba del zidu, ki ga želimo urediti, izolirati z dvema pasovoma navpičnih
vbrizgov na obeh koncih območja, ki bo urejeno, ter se s tem izogniti prehodu vlage iz bližnjih območij.
Temelji na različnih višinah (4)
V primeru neprekinjenih zidov, postavljenih na temeljih na različnih višinah, mora biti narejen brizg
TRIPLEZERO, z namenom preprečevanja širjenja vlage, tako, da ohranja enako razdaljo in upošteva
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profil terena.
Kot stavbe (5)
Če gre za ureditev le delčka zidu (delni poseg odsvetujemo) priporočamo, da s sredstvom
TRIPLEZERO proti širjenju kapilarne vlage obdelate površino 1 m levo in desno od delčka, ki ga želite
urediti.
Ko ste napravili luknje, s sesalcem očistite površino vseh ostankov.
Nadaljujte z brizganjem TRIPLEZERO, dokler popolnoma ne zapolnite vseh lukenj.
Srednja poraba izdelka je 10 cc/m za vsak cm debeline na zidu.
Po zaključku brizganja zamašite luknje s hitro malto SPIDY 15 (glej ustrezno tehnično tablico).
Po obdelavi proti širjenju kapilarne vlage je potrebno za zmanjšanje škodljivih učinkov sušenja soli stene
ometati z ometom proti vlagi in soli CALIBRO (glejte ustrezni tehnični list).
Zaključna dela z izravnalno maso X-LIME (glej ustrezno tehnično tablico).

Reference na www.volteco.com

PORABA IN IZKORISTEK Pri brizganju je srednja poraba izdelka 10 cc/m za vsak cm debeline zidu.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE Dobavljeno v pakiranju unipack po 600 ali v posodi po 15 kg.
Embalažo shranjujte v prostorih, kjer bo zaščitena pred sončno svetlobo in vlago.

FIZIČNE IN TEHNIČNE
LASTNOSTI
Specifike Vrednosti
Izgled krema bele barve
Gostota (+20°C) 0,9 g/cm³

INDIKATIVNA PORABA (6)
Debelina zidov Število unipack na linearni meter
Zid cm 60 1 kos
Zid cm 50 0,83 kosa
Zid cm 40 0,66 kosa
Zid cm 26 0,43 kosa
Zid cm 13 0,21 kosa
TRIPLEZERO: 10 cc/m za vsak cm
debeline zidu
npr.: če je treba narediti hidroizolacijo 8 m
zidu debeline 40 cm: (8 m x 0,66 kos.) =
5,28 kos. (6 kartuš/unipack)

*Indikativna poraba kartuš/paketov Unipack izdelka TRIPLEZERO,
potrebnega za obdelavo linearnega metra zidu, glede na debelino zidu.
Gre za popolnoma informativne vrednosti, saj so odvisne od podlage in
lahko tudi znatno variirajo.

VARNOST Med nanašanjem je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.
Ob nenamernem stiku z očmi nemudoma izperite z obilico vode in poiščite zdravniško pomoč.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).
Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.
V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na
www.volteco.com.
V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE Opomba za kupca/uporabnika:
Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne
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narave za kupca/uporabnika.
Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v
vsakem primeru distancira.
Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.
Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim
nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.
Tehnično/komercialne informacije o pred-po prodaji imajo enako veljavnost kot ta priročnik.

PRILOGE
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