FITXA TÈCNICA
DUR-TEK BD
Descripció:
Fixador i enduridor per a façanes basat en resines acríliques en dissolvents orgànics.
Propietats:
Producte al dissolvent. Bona penetració en tot tipus de suports porosos. Impermeable a l’aigua. Gran
adherència. Bona resistència a la intempèrie. Repintable amb qualsevol pintura a l’aigua o al dissolvent sempre
que no formi pel·lícula.
Restaurador de façanes de pedra natural i rajol.
Fixador i enduridor de suports en mal estat en parets i murs exteriors o interiors de formigó, prefabricats, guix,
cal o pintures al ciment.

Aplicacions i instruccions d’ús:
Mètode: Corró, brotxa, pistola. Dilució: 0-30% segons suport. Diluir i neteja: Dissolvent cloro cautxú. Espessor:
pràcticament no forma pel·lícula. Interval de repintat: Mínim 2 hores a 20ºC. Màxim no en te. Condicions: Aplicar
a temperatures superiors a +5ºC i humitat relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura i de la superfície
s’ha de trobar per sobre d’aquest límit. No aplicar si es preveuen pluges amb humitats elevades o en zones amb
previsió de rosada.
Obra nova: Formigó: deixar forjar completament el formigó. Eliminar lletada de forjat, sals solubles, pols, greix i
altres contaminants mitjançant procediments mecànics o manuals.
Revocs, pedra, rajol: Eliminar pols, salnitre, eflorescències mitjançant procediments mecànics o manuals. Sellat:
Aplicar una o més capes de DUR-TEK BD diluït un 30% màxim amb Dissolvent Cloro cautxú. Deixar assecar 2-4
hores a 20ºC. Acabat: Continuar amb el sistema especificat.
Restauració i manteniment: Eliminar pintures velles en mal estat, brutícia, pols, etc. Si la pintura a la cal o
cementosa es molt gruixuda, es recomana eliminar-la. Si es prima i manté una bona adherència i compactació,
eliminar nomes les parts mal adherides.
Sellat: aplicar una o més capes de DUR-TEK BD diluït un 30% màxim amb Dissolvent Cloro cautxú. Deixar
assecar 2-4 hores a 20ºC. Acabat: continuar amb el sistema especificat.
Especificacions:
Aspecte:
Color:
Volum sòlids:
Rendiment:
Número de capes:
Pes específic:
Secat al tacte:
Estabilitat:
Punt inflamació:
Reacció al foc:
COV’s:

Brillant
Incolor
20+/-2%
6-8 m²/litre segons absorció del suport
1o2
0.900 +/- 0.020 Kilos/litre
1 hora a 20ºC i 60% humitat relativa
>500 cicles segons norma UNE 48.284
33ºC
Classificat M-1 segons norma UNE 23.727
Compleix Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Annexa I subcategoria h): 720.3 g/l
(750 g/l màxim a partir 01.01.2007)

Consells de seguretat:
Evitar aplicar el producte a un gruix excessiu ja que podria perjudicar l’adherència de les capes següents. Evitar
l’exposició directa de l’envàs al sol. No aplicar durant les hores de màxima insolació. Emmagatzemar el producte
en llocs frescos i secs.
Producte al dissolvent. Els envasos porten les corresponents etiquetes de seguretat, on les indicacions s’han
d’observar. A més, han de seguir les exigències de la legislació nacional o local. Com regla general,
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