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Familie
Intotech

Tip de produs
Gleturi de finisare și chituri maleabile

Linii de produse
• Opus
• Sanageb

Categorii funcţionale
• Tencuirea zidurilor cu tencuieli şi netezitori
• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
• Reabilitarea termoizolantă a zidurilor

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

Certificări şi reglementări
EN 998-1
Mortare pentru tencuieli interne si externe- Mortar de uz general (GP)

Descrierea generală a produsului
Compoziție minerală preamestecată pe bază de var hidraulic natural NHL 3.5, microsilic cu
activitate puzolanică, agregate selectate, microfibre de înaltă tenacitate, agregate
termoizolante ușoare cu modul de elasticitate scăzut. Este folosit pentru netezire și netezire,
atât în interior, cât și în exterior. Este perfect compatibil cu suporturi multiple: tencuieli pe
bază de var, var-ciment, mortare de ciment, betoane, piatră poroasă, cărămizi. Caracteristicile
sale îl fac deosebit de potrivit pentru lucrări de construcții ecologice și pentru restaurarea
clădirilor de epocă și monumentale. Granulația maximă a agregatului este de 0,9 mm.

Caracteristici generale
SANASTOF BIANCO este un produs pe baza de var hidraulic natural NHL 3.5, caolin, praf de
marmura, agregate silicioase alese si agregate usoare cu un modul de elasticitate redus, stabil
dimensional. Este un produs natural cu respirabilitate intrinsecă ridicată, fără nicio urmă de
rășini, solvenți, diluanți și agregate radio-emisive. Produsul conține microfibre de înaltă
tenacitate care conferă o mare stabilitate volumetrică. Agregatele speciale tubulare rotunjite,
stabile dimensional, aduc calități deosebite de izolare termică, filtrare a sărurilor solubile
potențial dăunătoare și reducerea modulului elastic la ras. Curba granulometrică, finețea
lianților și a unor aditivi reologici de origine naturală, fac ca produsul să fie deosebit de neted
în faza de întindere, chiar și atunci când este așezat pe suporturi cu suprafețe rugoase sau
dificile. Caracteristicile fizico-mecanice calibrate garanteaza compatibilitatea perfecta pe
diferite tipuri de suporturi, in special pe tencuieli si mortare traditionale. Conținutul de
microsilic cu activitate puzolanică face ca netezirea și netezirea efectuate cu SANASTOF
BIANCO să fie extrem de durabile, chiar și în medii de expunere agresive.

Domenii de utilizare
Aplicare rapida si usoara pe diverse substraturi, precum: netezirea transpiranta a carcaselor de
pereti; netezire pe straturi modulare din fibre de lemn sau silicat de calciu; regularizarea
suprafețelor tencuite; nivelarea suprafetelor de beton; regularizarea si netezirea reparatiilor
efectuate cu mortare de ciment; aplicare pe grosimi preponderent subtiri (de la 1 la 4 mm) cu
nivelarea simultana a golurilor, imperfectiunilor etc. In conditii deosebit de severe de
exploatare este indicat sa se interpuna, intre primul si al doilea strat, plasa din fibra de sticla
rezistenta la alcali ARMAGLASS 160 (plasa trebuie inecata partial pe primul strat inca proaspat
de SANASTOF). Respirabilitatea, combinată cu celelalte caracteristici fizico-chimice ale
produsului, fac din netezirea realizată cu SANASTOF un suport ideal pentru a găzdui orice tip
de vopsea și în special vopselele minerale pe bază de silicat de potasiu sau var stins.
SANASTOF este netezirea transpiranta, cu un modul de elasticitate redus, recomandata in
toate sistemele noastre de dezumidificare realizate cu produsele: SANATIGH, CALEOSANA,
SANAWARME, UNISAN, INTOSANA.

INT.0211
SANASTOF
BIANCO
Netezitor deumidificant,
macroporos, alb, de finisare

Cod vamal
3824 5090
 

Ambalaje
- Sac 25 kg
 

Aplicare
- Drişcă
- Maşină de tencuit
- Spatulă
- Burete
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Caracteristici fundamentale
Amestecaţi cu apă:
22-24 %

Conservare:
12 luni

Diametrul maxim al agregatului:
0.7 mm

Grosimea maximă recomandată:
5 mm

Grosimea minimă recomandată:
2 mm

Neinflamabil

Pot life:
45 min

Temperatura de utilizare:
+6 / +30 °C

Culori disponibile
Alb

 

Specificaţii tehnice
Absorbție capilară (UNI EN 1015-18): 0.75 kg•h^0.5/m²

Căldura specifică (UNI EN 1745): 1 kJ/kgK
Coeficient de permeabilitate (UNI EN 1015-19): 22-25 μ

Conductivitate termică: 0.3 W/m°C
Conductivitatea termică (EN 1745): 0.67 W/m°C

Densitate (UNI EN 1015-6): 1300 kg/m³
Forţa de aderenţă (UNI EN 1015-12): 0.35 N/mm²

Rezistenţa la comprimare (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²
Rezistenţa la flexiune (UNI EN 1015-11): 1.5 N/mm²

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 13 μ
 

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Tencuieli

• Mortare cimentoase din var si mixte

Aplicare
Turnați aproximativ 2/3 din apa de amestecare în mixer. Se adauga treptat SANASTOF
BIANCO si apa inca necesara, continuand amestecarea pana se obtine un amestec omogen,
fara cocoloase, de consistenta plastica, usor lucrabil cu spatula sau mistria metalica plata atat
pe suprafete verticale cat si pe tavan. Vă recomandăm să amestecați cu un burghiu cu tel sau
cu mixere de înaltă eficiență. Apa de amestecare necesară indicativ este egală cu 25-28% din
greutate (6,25-7 litri la sac de 25 kg). Aplicați cu o mistrie sau o lamă și finalizați cu o mistrie,
un burete plutitor sau o spatulă. Rezultate optime de finisare se obtin prin aplicarea
SANASTOF BIANCO in doua straturi (al doilea strat trebuie aplicat dupa ce primul s-a uscat
adecvat). Finisajul spatulei permite obținerea efectului de „spatulă antică”. Finisajul cu
mistrie evidențiază granulația produsului. Pe suporturi foarte neuniforme (fisuri, modificari de
grosime, discontinuitate) si in conditii severe de exploatare, este indicat sa se interpuna, intre
primul si al doilea strat, plasa din fibra de sticla ARMAGLASS 160 rezistenta la alcaline (plasa
trebuie inecata partial pe primul strat). încă proaspăt de la SANASTOF BIANCO). Maturarea
umedă prelungită și protecția convenabilă a suprafețelor proaspete de lumina directă a
soarelui, ploaie și vânt sunt esențiale pentru o maturare adecvată.

Pregătirea suporturilor
Suprafețele de aplicare trebuie să fie curate, fără murdărie, părți sfărâmicioase și incoerente,
praf, etc. Suprafețele netede trebuie să fie rugoase (rugozitate > = 1 mm). În cazul în care
suportul, după curățare și aspru, este încă prăfuit și sfărâmicios, se îndepărtează părțile total
incoerente uscate cu o perie-spatulă, sau asistand operația de îndepărtare cu hidro-spălare,
apoi se consolidează suportul prin impregnare cu emulsie apoasă PROTECH. FIX AC aplicat in
doua straturi abundente, al doilea strat imediat inainte de aplicarea SANASTOF BIANCO cu
tehnica „fresh on fresh” (consumul de PROTECH FIX AC pentru aceasta operatie de amorsare
este intre 120 si 250 gr/m2). Udati in mod adecvat substratul cu apa inainte de aplicare,
anticipand si repetand aceasta operatie de cateva ori in cazul substraturilor foarte poroase si
absorbante sau in climatele calde si aride.
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Stocarea şi conservarea
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 feri de umiditate.

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.

SANASTOF BIANCO 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


