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Familja
Intotech

Tipologjia
Suva tradicionale, dehumidifikuese dhe termoizoluese
bazuar në gëlqere hidraulike natyrore

Linjat e produkteve
• Building
• Opus

Kategoritë e përdorimit
• Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
• Përmirësim i muraturave të lagështa me suva kundër
lagështisë

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pluhur

Përshkrimi i produktit
MAUERSAN është një parapërzierje e formuluar me gëlqere dhe lidhës hidraulikë, përbërje
mikrosilike me reaktivitet pozolanik, agregate të përzgjedhur në shpërndarje racionale
granulometrike, agregate sferoidalë të lehtë të natyrës minerale (silicë amorfe mikroporoze),
aditivë porogjenë, agjentë hidrofobikë. MAUERSAN, në sajë të rrjetit të poreve
ndërkomunikuese, stimulon dhe përshpejton avullimin e ujit që përmbahet në muret e lagura,
ndërkohë që bllokon transmetimin e ujit të lëngshëm nga brenda mureve në pjesën e jashtme.
Ky funksionalitet i dyfishtë lejon marrjen e sipërfaqeve të thata të afta për të akomoduar lloje të
ndryshme përfundimesh, për sa kohë që ato janë shumë të ajrosura nga avujt e ujit.

Të dhëna shtesë
Poroziteti i përhapur i MAUERSAN bën të mundur që të ketë dhoma të përshtatshme zgjerimi
për kristalizimin e kripërave të tretshme (mundësisht të mobilizuara gjatë fazave të para të
aplikimit të ciklit të suvatimit). Premiksi MAUERSAN është i përforcuar me fibra me mikrofibra
kundër tkurrjes, është tërësisht i formuluar me lëndë të parë pa kripëra të tretshme, nuk
përmban substanca organike që prodhojnë avull (VOC) ose lëndë të tjera të para të dëmshme
për shëndetin e operatorëve. mjedisi dhe nënshtresat në muraturë.

Konsumi
Përafërsisht 13 kg / m² MAUERSAN për çdo centimetër trashësi që do të krijohet.

Fushat e përdorimit
Muret e tullave, gurëve dhe betonit, të vjetra dhe të reja, i nënshtrohen lagështirës së ngritur
kapilar.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

12 muaj

Përmasa maksimale e agregatit:
2 mm

Përzierja me ujë:
18 %

Pot life:
90 min

Temperatura e aplikimit:
+5 / +30 °C

Trashësia minimale e lejueshme:
25 mm

Ngjyrat në dispozicion
Gri

Veçoritë teknike
Thermal conductivity (EN 1745): 0.30 W/m*K

Lidhja e aderimit (UNI EN 1015-12): 0.40 N/mm²
Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1500 kg/m³

Moduli elastik (EN 13412): < 7000 N/mm²
Përshkueshmëria e avullit të ujit (UNI EN 1015-19): < 10 μ

Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.70 kg•h^0.5/m²
Reagimi ndaj zjarrit (EN 13501-1): A1 _

Rezistenca në ngjeshje pas 01 dite (UNI EN 1015-11): > 2 N/mm²

INT.0043
MAUERSAN
Suva delagëzuese, e përforcuar
me fibra, me bazë çimento

Kodi doganor
3824 5090
 

Amballazhimi
- Qese 25 kg
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)
 

Aplikimi
- Mistri
- Mallë
- Makinë suvatimi
- Staggia
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Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 1015-11): 5 N/mm²
Rezistenca në përkulje pas 01 ditë (UNI EN 1015-11): > 1 N/mm²

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (UNI EN 1015-11): > 2 N/mm²
 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Tulla

• Shtuf
• Muratura të përziera
• Muratura me tulla me vrimë
• Muratura me gurë
• Tulla
• Gurë natyrorë

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
• Hiqni suvanë deri në më shumë se 50 cm mbi çdo lagështirë ose degradim të dukshëm.
• Hiqni të gjitha nyjet e lirshme, të thërrmuara ose "të kalbura", hiqni fugat nga llaçet e shtratit
kur ato janë tepër të thërrmuara ose jo konsistente.
• Në prani të kripërave sipërfaqësore, vazhdoni me kruarje dhe fërkim deri në skajin e
muraturës. Në rastin e përqendrimeve të forta të kripës që rrjedhin nga kushte të veçanta
(stallat, depozitat e kripës, muret në kontakt me ujin e njelmët, mjediset e arritura nga aerosoli
detar dhe situata të tjera kritike) vlerësoni kombinimin e suvasë dehumiduese me barrierat
kimike (shih fletët e të dhënave teknike të Produktet CONSILEX BARRIER A, CONSILEX
INJECT MAUER, CONSILEX BARRIER CREAM) dhe/ose pako ekstraktuese të bazuara në
argjila adsorbuese dhe/ose spërkatje të frenuesit të kripur SANAREG.
• Pastrim i përgjithshëm i plotë.
• Rregullimi i muraturës (çdo rreshtim dhe hidraulik), mbushja e zgavrave të mëdha etj., do të
kryhet pas përgatitjes së përshkruar më sipër duke përdorur llaçin UNTERSANA, të përzier në
konsistencën e duhur, mundësisht me ndihmën e kujtimeve dhe/ ose zëvendësime të
elementeve guri veçanërisht të dëmtuar.

Mënyra e përdorimit
• Kur është e nevojshme, për të nxitur ngjitjen e suvasë, aplikoni një lyerje transpiruese të
bërë me preparatin specifik UNTERSANA. Shtresa e ashpër UNTERSANA, e dhënë si
"spërkatje", duhet të krijojë një sipërfaqe të ashpër, të valëzuar, të aftë për të favorizuar
ngjitjen e suvasë pasuese.
• Rekomandohet aplikimi i MAUERSAN në dy shtresa. Shtresa e parë duhet të aplikohet disa
orë pas aplikimit të UNTERSANA-s (e fryrë por ende e freskët), për të favorizuar një lidhje të
përsosur mes dy produkteve. Shtresa e dytë duhet të aplikohet me një trashësi uniforme kur
shtresa e parë e MAUERSAN është ngurtësuar mirë (prit rreth 24 orë ndërmjet shtresës së
parë dhe të dytë). Aplikimi mund të kryhet me metoda manuale (mistri, mistri) ose metoda me
spërkatje mekanike. Në rastin e aplikimeve me makineri suvatimi, për të lejuar përzierjen
adekuate dhe homogjene të produktit, rekomandohet të mos përdoren makineri me cikël të
vazhdueshëm.
• Përgatitni suva duke shtuar MAUERSAN në ujin e përzierjes, duke vazhduar përzierjen
derisa të përftohet masa e dëshiruar dhe të eliminohen plotësisht kokrrat. Këshillohet që të
aplikohet një trashësi minimale 2.5 cm. Për trashësi më të mëdha se 2,5 cm parashikoni futjen
e rrjetës armaturë ARMAGLASS INTOTECH 225.
• Mbroni sipërfaqet e freskëta nga rrezet e diellit direkte, shiu dhe era, kujdesuni për forcimin
e zgjatur të lagështisë.
• Rregulloni sipërfaqet e suvatuara me një përbërje zbutëse të imët me bazë gëlqereje shumë
të frymëmarrjes, SANASTOF.

Magazinimi e Ruajtja
Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke
shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit
mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet
në një temperature nga +5°C në +35°C.
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Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

MAUERSAN prodhohet/shpërndahet nga

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


