CaLoSiL®-micro
Μικροσωµατίδια
υδροξειδίου του ασβεστίου

Ιδιότητες
Το CaLoSiL®-micro χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που κυµαίνονται µεταξύ των
νανοδιασπορών υδροξειδίου του ασβεστίου (CaLoSiL® E, IP ή NP) και των συµβατικών
ασβεστιτικών κονιαµάτων. Περιέχει σωµατίδια υδροξειδίου του ασβεστίου µεγέθους
από 1 µέχρι 3µm, σε αιθανόλη. Η συγκέντρωση του υδροξειδίου του ασβεστίου είναι
120 g/L.

Εφαρµογές
Το CaLoSiL®-micro είναι ένα ειδικά σχεδιασµένο αιώρηµα υδροξειδίου του ασβεστίου
για την ενίσχυση του λίθου, του κονιάµατος και του επιχρίσµατος. Χρησιµοποιείται για
τη στερέωση των αποσαθρωµένων επιφανειών καθώς και για την πλήρωση ρωγµών
µεγάλου µεγέθους, ανοιγµάτων και αρµών. Μέσω της χρήσης υλικών όµοιας
σύστασης µε το υπόστρωµα (µάρµαρο, ασβεστόλιθος), δίδεται η δυνατότητα της
προετοιµασίας ειδικών ενεµάτων καθώς και κονιαµάτων αποκατάστασης. Επιπλέον,
το CaLoSiL®-micro, µπορεί να αναµιχθεί µε όλα τα προϊόντα της οικογένειας CaLoSiL®,
γεγονός που επιτρέπει την προετοιµασία συστηµάτων που χαρακτηρίζονται από
καθορισµένες κατανοµές µεγέθους σωµατιδίων.
Συνίσταται η κατεργασία εκ νέου των περιοχών που έχουν ήδη κατεργαστεί µε
CaLoSiL®-micro, µε εφαρµογή του CaLoSiL® E-25, καθώς τα σωµατίδια υδροξειδίου του
ασβεστίου που σχηµατίζονται στο υπόστρωµα, συµβάλλουν στην ενίσχυση της
στερέωσης και την αποκατάσταση της συνοχής.

Συσκευασία
Το CaLoSiL®-micro είναι διαθέσιµο σε συσκευασίες των 500 ml, 1L. και 2.5 L.

Αποθήκευση
Το CaLoSiL®-micro θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεταξύ 5 και 30 °C. Το
διάλυµα διατηρείται στο µη ανοιγµένο αρχικό του δοχείο, για διάστηµα µέχρι τριών
µηνών τουλάχιστον. Ωστόσο, είναι δυνατή η επαναδιασπορά των σωµατιδίων που
έχουν καθιζάνει, είτε µε ανακίνηση του κλειστού δοχείου, είτε µε χρήση υπερήχων. Οι
αρχικές ιδιότητες του CaLoSiL®-micro παραµένουν ανεπηρέαστες.
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Ασφάλεια
Το CaLoSiL®-micro είναι εύφλεκτο. Κρατήστε µακριά από οξειδωτικά, θερµότητα,
σπινθήρες και φλόγες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διαρροή υγρού, καθώς και η
επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Αερίστε επαρκώς και αποφύγετε την εισπνοή ατµών.
Το CaLoSiL® είναι ισχυρά αλκαλικό. Μην εισπνέετε ατµούς ή αναθυµιάσεις. Μην
καπνίζετε. ∆ιατηρήστε το δοχείο κλειστό. Χρησιµοποιείστε µε επαρκή εξαερισµό. Πλένετε
επιµελώς µετά τη χρήση. Κρατήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης.
Παρακαλείστε να φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό µέρος µέσα σε καλά κλεισµένο
δοχείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη µεταφορά, την
αποθήκευση και κατά την εφαρµογή, καθώς και τη διάθεση και περιβαλλοντικά
ζητήµατα, µπορούν να βρεθούν στο πιο πρόσφατο Material Safety Data Sheet.
Πριν από τη χρήση σε µεγάλη κλίµακα, προτείνεται η κατεργασία µικρής δοκιµαστικής
περιοχής µε CaLoSiL®-micro, προκειµένου να προσδιοριστούν η καταλληλότερη
µέθοδος εφαρµογής και οι απαιτούµενες ποσότητες CaLoSiL®-micro.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στο σχετικό
επιστηµονικό πεδίο. Τόσο η µέθοδος εφαρµογής των προϊόντων µας όσο και η σχετική απαιτούµενη εργασία είναι
πέρα από το εύρος των αρµοδιοτήτων µας. Ως εκ τούτου η IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη από γεγονότα που προκύπτουν από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο.
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