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Familie
Consilex

Tip de produs
Soluţii silanice sau siloxanice în dispersie apoasă

Linii de produse
• Building

Categorii funcţionale
• Tratamente hidrofuge pentru tencuieli şi ziduri
• Tratament anti-salin pentru ziduri
• Îmbunătăţirea capacităţii hidrofuge şi/sau a
impermeabilităţii mortarelor, tencuielilor şi a betoanelor
• Realcalinizarea şi revitalizarea conglomeratelor din
ciment existente

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
CONSILEX JC este o dispersie apoasă de rășini de polisiloxan care, adăugată la prepararea
vopselelor sau tencuielilor, conferă caracteristici hidrofuge și un efect perlat plăcut.

Caracteristici generale
CONSILEX JC este o formulă care conferă vopselelor și tencuielilor următoarele proprietăți:
- permeabilitate la vaporii de apă și dioxid de carbon
- absorbţie redusă a apei
- reducerea murdăriei de suprafață
- durabilitate în timp
- efect perlat plăcut

Domenii de utilizare
CONSILEX JC este o formulă care se adaugă vopselelor sau tencuielilor pentru a le conferi un
efect hidrofug.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
±1 kg/l

Neinflamabil

Culori disponibile
Alb

 

Specificaţii tehnice
pH: 6.5 ± 1 _

 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Mortare cimentoase din var si mixte
• Picturi murale şi tencuieli

Aplicare
Pentru prepararea vopselelor pe bază de siloxan caracterizate prin respirabilitate ridicată,
rezistență bună la lumină și impermeabilitate bună la apă se recomandă amestecarea a 25 -
30% de CONSILEX JC cu 70% liant acrilic.

CSX.0344
CONSILEX JC
Polisiloxan rășini care conferă și
tencuielilor proprietăți hidrofuge

Cod vamal
3824 9970
 

Ambalaje
- Canistră 5 l
- Canistră 10 l
- Canistră 25 l
 

Aplicare
- Adăugare la alţi componenţi
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Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C şi +30°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

CONSILEX JC este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


