FIŞA TEHNICĂ
PRODUSUL
PRODUCĂTOR

PATRIOT POLIMER

ADITIV PENTRU ŞAPE ŞI MORTARE TIP „PATRIOT POLIMER”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂŢI
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PATRIOT POLIMER este folosit ca antievaporant pentru
tratare ulterioară a suprafeţelor de beton proaspăt
turnate, la creşterea rezistenţelor mecanice cât şi ca
sigilant pentru suprafeţe de beton zidărie, plăci
ceramice, lemn, etc., Sigilează porii superficiali şi dă
luciu suprafeţei.
CARACTERISTICI:
 Creşte rezistenţa mecanică a suprafeţelor de beton,
 Impregnează, sigilează şi protejează betonul,
 Poate fi aplicat imediat după finisarea suprafeţei
de beton,
 Reduce efectul de eliminare praf a betonului
precum şi previne formarea prafului,













Reduce pierderea de apă a betonului în timpul
prizei,
Se ancorează rămânând permanent în masa
betonului (pătrunde superficial în masa acestuia),
Îmbunătăţeşte rezistenţele chimice şi la abraziune,
în comparaţie cu betonul netratat,
Uşurează curăţarea suprafeţei,
Uşor de aplicat,
Uscare rapidă,
Consum economic,
Nu îngălbeneşte,
Penetrare bună,
Fără solvent,
Fără culoare şi miros.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICI

VALORI ADMISE

ASPECT

ANALIZE

lichid alb

lichid alb

1,52 - 1,56

1,52

TIMP DE USCARE (H)

10 - 12

11

PH

11 - 13

11

20-800 mPa

210

CONSUM SPECIFIC KG/MP

3-5%

-

TEMPERATURA MEDIULUI

Minim 10 C

-

DENSITATE KG/L

VÂSCOZITATE ( LA 20C)

GARANŢIA PRODUSULUI

1 an de la data fabricaţiei

3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
PATRIOT POLIMER a fost creat pentru a se folosi:
 pentru tratarea împotriva formării prafului a
suprafeţelor pe care urmează a se aplica parchet,
mochetă, linoleum etc.
 ca adititv pentru prepararea de mortar. Datorită
acestui fapt, rezultatul va fi o mai bună
rezistenţă mecanică. Emulsia aderă foarte bine la
toate tipurile de substraturi cum ar fi beton,
zidărie, plăci ceramice, lemn, etc.






este folosită cu succes ca amorsă specială
pentru întărirea suprafeţelor
în compoziţiile de ciment unde proprietăţile ca
stabilitatea chimică şi mecanică, elasticitatea,
precum şi un caracter antispumant, care pe
termen lung sunt importante. Lucrabilitatea creşte
semnificativ folosind acest produs.
ca amorsă specială, pentru o mai bună aderenţă
a straturilor ulterioare de şape, mortare, adezivi
sau vopsele. (1 parte polimer + 2 parţi apă)
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4. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE
AMBALARE:
Produsul se ambalează în recipiente de plastic
(polietilenă, PVC, polipropilenă) de 5 kg, 10 kg, 15 kg,
20 kg, închise ermetic.
TERMEN DE VALABILITATE:
Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la
data fabricării cu condiţia ca ambalajul să fie închis
ermetic.
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DEPOZITARE:
Depozitarea se va face în încăperi ferite de îngheţ, de
călduri excesive şi de expunerea directă la razele
solare. Temperatura de depozitare nu trebuie să
coboare sub +5 ºC.
ATENŢIE!
Depozitarea în condiţii necorespunzătoare poate duce
la deteriorarea ambalajului şi pierderea conţinutului.
Produsul nu produce poluarea mediului înconjurător.

Şef secţie
Eugenia HONGU

Fişa tehnică a produsului: PATRIOT POLIMER
Data de revizuire a fişei tehnice: 01.07.2017
Cu apariţia acestei fişe tehnice informative, celelalte fişe tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.
PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL
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