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DURAZIV STANDARD
GRANULA

MD CU SILICON

Descriere
DURAZIV Standard MD cu Silicon

DURAZIV Standard MD cu Silicon se po

DURAZIV Essenza sau în sistemul de
Protect® cu Kauciuc®.

Domeniul de aplicare
- sisteme termoizolante, tencuieli de

Aplicare

de amorsare.
, deja acoper
PM 42, Tinci PM
gletul de exterior FP

47. Î

arate folosind adezivul AT 37 armat cu fibre sau
-

.

Poate fi aplicat

-

.

Mod de aplicare
Aplicare strat de fond:
de DURAZIV Grund de amorsare Clima Protect® cu Kauciuc® pentru tencuieli decorative,
:
-

pe rotund

diului): min. +10 oC, max. +30 oC
o
C, max. +40 oC

Nu se aplic pe suprafe e orizontale pe care st apa: glafuri, pervaze i altele. Înainte de aplicare trebuiesc finalizate opera iile de montare a strea inilor, corniselor,
jgheaburilor, a hidroizola iilor, a elemententelor de îndepartare a apei, protec iile la glafuri, închiderile la atic,etc. Dac pe suprafa a ce urmeaz a fi tencuit exist
înglobate elemente metalice, acestea vor fi mai întâi grunduite.
Înainte de aplicare con inutul din recipient se amestec foarte bine.
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t puternic sau sub
În primele 24-

.

În cazul produselor albe sau colorate, prin folosirea agregatelor naturale, sunt posibile varia ii ale nu elor; de aceea se vor folosi pe aceea i
suprafa numai materiale cu acel num r de lot; în caz contrar materialele se vor amesteca între ele, pentru a se evita ob inerea de nu
diferite.
Culoarea
.

Uscare :

Putere de acoperire:

Ambalaj:
-2.2 kg/m2
-2.7 kg/m2
-3.2 kg/m2

4 ore uscare
,
2-3 zile uscare

Depozitare Transport:

25 kg

Termen de valabilitate:
reziduurile uscate
în ambalajul original, sigilat,
t

la temperaturi între +50C +300C; risc de depreciere prin

determina în urma unei probe efectuate

i.

Date tehnice

CARACTERISTICA

ADMISIBILITATE

METODA DE
ÎNCERCARE

81 ± 2

vizual
SR EN ISO 3251:2019

1,82 ± 0,05

SR EN ISO 2811/2016

PRODUS LICHID
1. Aspect
2.
3. Densitate
PELICULA USC
4. Aspect
5.
6.

suport mineral, min.

7. Permeabilitate la vapori
8. Perme
9. Durabilitate

2

kg/m h 0,5
), min.

u
incluziuni
2

spectrofotometru

1 N/mm2

SR EN 1542/2002

V1 (mare)

SR EN ISO 7783/2012

<0,5

SR EN 1062-3/2008

1N/mm2

SR EN 1542/2002

vizual

Probe de lot:1,4,5.Probe de tip:2,3,6,7,8,9.
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tili (COV):

40

P 102
P 262
P301+P331+P315
P305+P351+P313
P233+P411
P501

na copiilor
i pielea
ire nu provoca

l
l

pientul în locuri special

+5 oC +30 oC
eurilor în conformitate c

n vigoare.

-mediu cu TÜV Hessen.

CE
SR EN 15824:2017

ST 26/2014

Produs de DURAZIV COLOR SRL
-Leordeni, 077160, Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro
www.duraziv.ro

Pentru informaţii complete şi actualizate este necesară consultarea fişei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicaţiile şi prescripţiile cuprinse
în fişa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului şi nu pot înlocui calificarea şi pregătirea executantului lucrării. Suportul tehnic și
recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și corespund celor mai bune practici din domeniu, însă nu
implică obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanţele produsului, dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Se
recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului / Cumpărătorului, astfel încât
să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în vedere şi asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii responsabilităţi ce poate deriva din
folosirea acestuia.

DURAZIV SRL

DURAZIV Standard cu silicon Tencuială decorativă granulată

2020

