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NISIP PENTRU CONSTRUCTII 0.1-1.0 mm
EFECT:
Granulatie constanta si controlata ,
Lipsit de argile,
Spalat si sortat
DATE TEHNICE:
- destinat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare
de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var
- granulaţia maximă: 1,0 mm
DOMENII DE UTILIZARE: prepararea mortarelor de tencuire, sape,
mortare de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var
Nu se recomandă a fi aplicat pe lemn, materiale plastice, metale şi pe
suprafeţe din ipsos.
AMBALARE : - În saci de 25 kg.
PREPARARE: Amestecul dintre nisip si ciment se face in functie de
domeniul de utilizarea preconizat al produsului finit, dupa cum urmeaza:
Cantitate nisip uscat 0.1Cantitate
Tip material
1.0 mm [kg]
ciment [kg]
Mortar de zidarie
25
5
Mortar de tencuire
25
5
Mortar de tinciuire
25
6
Sapa de egalizare
25
7
ATENŢIE : NU SE APLICĂ ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE.
CURĂŢIREA UNELTELOR: Cu apă inaintea întăririi
TEMPERATURA MEDIULUI LA APLICARE: intre +5 oC şi + 30 oC. Se va evita bătaia directă a
razelor solare. La temperaturi ridicate sau la soare, se recomandă umezirea suprafeţei inainte de aplicare.
ATENŢIE: Xi – iritant. S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S 22 – A nu se inhala praful. S24/25 –
Evitati contactul cu pielea si ochii. S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundent cu apă. S 37 – A
se purta mănuşi de protecţie adecvate. S 38 – În caz de ventilaţie însuficientă se vor folosi mijloace de
protecţie respiratorie adecvate
PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleţi din lemn.
TERMEN DE VALABILITATE: nelimitata, în condiţiile ambalajului închis şi depozitării în spaţii
uscate.
STANDARD DE CALITATE: SR EN 13139:2003 si SR EN 13139:2003/AC:2004.
În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor şi standardelor în vigoare.
Caracteristicile garantate se bazează pe experienţa practică şi pe testele efectuate. Condiţiile specifice
locaţiei şi aplicării pot varia faţă de cele prezentate aici, aşadar, utilizarea corectă şi reuşită a produselor
noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.
PRODUCĂTOR: S.C. ADEPLAST S.A.

