05100

novafix
Pont d’adherència en forma
de pasta viscosa de naturalesa
acrílica per unir formigons nous
amb morter i formigons
vells i metalls.
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propietats

posada a l’obra

No conté clorurs ni cap substància
corrosiva per el formigó armat ●
Densitat: 1,6 aprox. ● Admet un 30%
d’aigua ● Elevada adherència ●
Temps d’assecat: entre 1 i 6 hores
en funció de la temperatura i humitat
ambiental.

Els suports han d’estar secs i nets ●
En cas d’haver afegit aigua convé
remoure periòdicament per evitar
decantacions ● Aplicar amb brotxa,
rodet o llana ● Deixar assecar
completament abans d’aplicar el
morter de revestiment.

aplicacions

precaucions

Producte desenvolupat per a facilitar
l’ancoratge de guixos i morters nous
sobre superfícies de formigó vell o
llis o altres tipus de superfícies
conflictives com metalls, escaiola,
etc. ● Pot ser utilitzat tant en
superfícies verticals com horitzontals
● D’aplicació en exteriors i en
interiors.

Per la seva eliminació, us heu de
sotmetre a las reglamentacions
locals i nacionals ● Per a més
detalls, existeix full de seguretat
disponible.

presentació
i emmagatzematge
Color blanc ● Bidons de 30 Kg ●
Mantenir
el
recipient
tancat
hermèticament.

consum
2-3 m2/Kg aprox. Depenent del
suport.

Característiques tècniques

Aspecte

Pasta densa
homogènia,
color blanc
3
1.6 (g/cm )
Superior a
+5 º C
Menor del 90
%

Densitat
Temperatura
d’aplicació
Humitat relativa
Per aplicació
Temps d’assecat
+3 hores
a 20 º C
2
Rendiment
2-3 m x kg
Espessor de
2 a 3 mm
l’aplicació

innova system, s.l. es reserva el dret de
modificació del mateix sense previ avís.
Qualsevol ús d’aquesta informació més allà de
l’especificat no és responsabilitat nostra si no
és confirmada per la companyia de manera
escrita. No acceptem responsabilitats per
sobre del valor del producte adquirit. Per
qualsevol dubte o consulta preguem consultin
el nostre Departament Tècnic.
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