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• nu con]ine solven]i 
• înlocuie[te plasa de cupru
• gata preparat
• pentru suprafe]e absorbante
• pentru pardoseli \nc`lzite
• rezist` la ac]iunea scaunelor cu rotile

Este o nou` solu]ie pentru înlocuirea plasei de cupru, precum [i a
materialelor de nivelare conductive utilizate înainte de aplicarea
pardoselilor conductive (antistatice). Se poate aplica pe suprafe]e
absorbante.

Se poate aplica [i în cazul pardoselilor \nc`lzite . Este rezistent la
ac]iunea ro]ilor scaunelor cu rotile. 

Suprafa]a suport trebuie s` fie neted`, bine uscat`, curat`, f`r`
cr`p`turi, cu rezisten]` corespunz`toare la întindere [i compresiune.
Resturile de praf, adeziv [i vopsea trebuie îndep`rtate înainte de
începerea lucr`rii.

În cazul suprafe]elor absorbante:
Pardoselile din beton, [ap` de ciment: trebuie îndep`rtat prin [lefuire
stratul f`râmicios de acoperire de pe suprafa]`. Suprafa]a - dup`
înl`turarea prafului - se trateaz` cu amors` Thomsit R777 nediluat` sau
diluat` în propor]ie de 1:1. Dac` amorsa este absorbit` prea repede,
repeta]i opera]ia. Aplicarea compozi]iei de nivelare (Thomsit  DD+, DX
sau DH Maxi) se începe doar dup` absorb]ia complet` a amorsei
(maxim 1 or`).

{apele anhidrite: trebuie îndep`rtat prin [lefuire stratul moale,
alunecos, de la suprafa]`, astfel încât particulele de material  s` fie
vizibile. Dup` înl`turarea corespunz`toare a prafului se va trata
suprafa]a cu amors` 

Thomsit R777 nediluat`. Timpul recomandat de uscare este în acest caz
48 de ore.

În cazul suprafe]elor neabsorbante (compacte):
Suprafa]a suport (mozaic etc.) se va cur`]a (Thomsit R723) [i se va
în`spri, apoi se aplic` amorsa Thomsit R760 tunopren. Dup` timpul de
uscare (aproximativ 6 ore) se va aplica [apa autonivelant` (Thomsit DX
sau DH Maxi) în grosime de minim 3 mm.

Înainte de începerea lipirii pardoselii trebuie respectate prevederile
referitoare la intervalul la care se poate aplica pardoseala pe podeaua
nivelat`!

PREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

R 762
Amors` conductiv`
Pentru realizarea conductivit`]ii f`r` plas` de cupru pentru pardoseli conductive
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Amorsa conductoare R762 se va aplica nediluat`, cu ajutorul unei role [i
se va l`sa s` se usuce complet.

Pentru împ`mântare se lipesc sub pardoseal` benzi de cupru de 1 m la
fiecare 30 mp cu adeziv conductiv Thomsit - utilizat [i la lipirea
pardoselii.

Amorsa conductiv` R762 nu este hidroizolant`. Pentru respectarea
timpului de uscare dat se recomand` buna aerisire a înc`perii.

Amorsa conductoare R762 nu se va dilua cu nici un fel de substan]`.
La utilizarea produselor Thomsit sunt de referin]` datele din pliantele de
prezentare a produselor, respectiv de pe ambalaje.

Produsul trebuie protejat de înghe]!

În ambalajul original la temperatur` de peste + 50C, la loc uscat [i
r`coros.

Bidoane din plastic de 10 kg.

În condi]ii de depozitare corespunz`toare: 12 luni de la data fabric`rii.

Arunca]i ambalajul la gunoi numai dac` acesta este complet gol [i nu
con]ine resturi de material.

Amorsa Thomsit R762 se poate utiliza doar în cazurile prezentate.
Parametrii produsului sunt ob]inu]i pe baza experien]elor practice,
respectiv a rezultatelor calculelor. Datorit` diversit`]ii condi]iilor de
lucru, se recomand` efectuarea unei probe, înainte de începerea
opera]iunii. 
Trebuie respectate instruc]iunile de utilizare ale produc`torilor de
materiale pentru pardoseli!

Compozi]ie: dispersie apoas` de r`[in` sintetic` pe
baz` de poliacrilat, cu con]inut de
adaosuri conductive

Culoare: neagr`
Consisten]`: lichid`
Valoare pH: aprox. 8
Densitate: aprox. 1.2 kg/l
Timp de uscare: cel pu]in 12 de ore (în func]ie de

temperatur` [i de umiditatea relativ` a
aerului)

Rezisten]` la ap`: impermeabil la umiditate
Rezisten]` electric`: < 3x105 Ohm
Consum: 100 -150 g/mp (aplicare cu rola)

Datele de mai sus se refer` la condi]ii atmosferice medii 
(+ 230C [i umiditate relativ` a aerului 55%). În cazul unor temperaturi mai
sc`zute sau a umidit`]ii mai ridicate a aerului, timpul de priz` poate cre[te.

Informa]ia con]inut` mai sus este general` [i nu este potrivit` oric`rei suprafe]e suport, proiect sau sistem.
Informa]ia se bazeaz` pe experien]a noastr` acumulat` p~n` azi [i pe rezultatele unor continue [i atente
teste. Variatele condi]ii [i metode de utilizare vor influen]a aplicarea acestui produs. 
Performan]a optim` a produsului depinde de judecata profesional` a utilizatorului [i a conformit`]ii ei cu:
practica comercial`, standardele aplicabile [i codurile de practic`, care sunt factori \n afara controlului nostru.
Aplicarea, folosirea [i prelucrarea produselor noastre se realizeaz` \n afara posibilit`]ii noastre de control [i
supervizare [i reprezint` exclusiv responsabilitatea dumneavoastr`.  Apari]ia acestei fi[e tehnice Thomsit
face ca informa]ia anterioar` referitoare la produs s` devin` perimat`.

MOD DE APLICARE

ALTE INFORMA}II

TERMEN DE VALABILITATE

DATE TEHNICE

AMBALARE

DEPOZITARE

INFORMA}II UTILE
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