
 
 

ASILOX FILL   
Vopsea de grund acril-siloxanică, rezistentă la atacul algelor și 

mucegaiurilor  

0780. 

 
15/04/19  rev.08   

Versiunea prezentă le anulează și le înlocuiește pe cele anterioare. Asigurați-vă că dețineți ultima versiune. Datele de mai sus au rolul de a facilita utilizarea produselor de către clienții 

noștri, însă nu îl pot face responsabil pe producător pentru aplicații care nu depind de controlul său.  

IMPA S.p.A Unipersonale     Via Crevada, 9/E    31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy     Tel. +39 0438 4548     Fax +39 0438 454915            

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.    -    info@impa.it   www.impa.it 

 
Pagina 1 / 3 

 

 

 

Descriere și utilizare 

ASILOX FILL este o vopsea de finisare cu aspect opac, caracterizată de ușurință la prelucrare, de o 
aderență bună pe orice tip de suport, de rezistență ridicată la apă și la agenții atmosferici, precum și 
de permeabilitate. Aditivii speciali îi asigură o rezistență optimă la alge și mucegaiuri pe suprafețele 
tratate; cuarțul din compoziție permite obținerea unei bune puteri de uniformizare și de umplere în 
caz de suporturi neregulate și neomogene. 
ASILOX FILL este recomandat pentru aplicații pe grunduri ale clădirilor de orice vârstă pe bază de 
var și ciment, în general. 
Se poate colora prin sistemul de nuanțare ADVANCE HT. 
 

Caracteristici tehnice 

Culoare : albă 
Natura liantului : acril-siloxanic în dispersie  
Granulometrie maximă : 0.1 mm 

Greutate specifica : 1.54 kg/l (  0.03) 
Viscozitate : 18000 ÷ 23000 mPa.s Brookfield 

Permeabilitate la apă : clasa III (joasă),W < 0.1 kg(m² · h0.5) UNI EN 1062-3 
Permeabilitate la vapori de apă : clasa I (înaltă), < 0.14 Sd(m) UNI EN ISO 7783-2 

Acoperire practică indicativă : 4  5 m²/l cu două straturi.   
Stabilitatea de stocare  : 12 luni în ambalajul integral. 
Capacitatea de acoperire poate să varieze în funcție de asperitatea și puterea de absorbție a 
suportului, dar și de sistemul de aplicare adoptat. 

NB! Datele sunt identificate la temperatura de 20°C. 
 

Produs conform cu Directiva 2004/42/CE-IIA(c) conținut maxim de COV: 40 g/l (2010) 
 

Mod de aplicare 

Pregătire a suportului : Suprafețe murale: suportul trebuie să fie aclimatizat, 
nepulverulent și curat (fără urme de grăsimi, ulei și alți 
agenți contaminanți).  

  În caz de suprafețe degradate, înlăturați toate urmele de 
vopsele vechi neaderente și eventualele eflorescențe. 

  În caz de mucegaiuri sau alge, tratați suportul cu 
DECISO cod. 0610, spălați suprafața și, când este 
perfect uscată, aplicați RENOVO cod. 0600. 

  Pe tencuială, uniformizați eventualele imperfecțiuni cu 
un material de netezire adecvat și lăsați părțile tratate 
să se aclimatizeze.  

  Pe o tencuială nouă, aplicați un strat de fixativ izolant 
hidrosolubil POLY ACRYL cod.004 sau GREYFIX 
cod.0011. 

http://www.impa.it/
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   Pe tencuială foarte absorbantă, pe chituiri sau pe 
vopsele vechi pulverulente, aplicați un strat de fixativ-
izolant cu solvent CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004, sau 
tipul pe bază de apă SUPERFIX cod. 0010, pentru a 
uniformiza absorbția grundului. 

  Pe suprafețele care prezintă crăpături sau microfisuri, 
aplicați fixativ CLIM-O-PAINT PRO sau SUPERFIX sau 
GREY FIX, efectuați chituirile necesare și aplicați 1 sau 
2 straturi de RUBBER ONE cod. 0612. 

  Suprafețe din beton: Betonul trebuie să fie în stare 
bună, întărit și uscat. Curățați suportul de resturi de ulei 
de decofrare, de părțile cu aderență slabă și de 
murdărie; în caz de mucegaiuri sau alge, tratați cu 
produsele specifice DECISO cod. 0610 și RENOVO 
cod. 0600. Înlăturați toate părțile necorespunzătoare de 
beton până când ajungeți la elementele de armătură. 
Periați sau sablați elementele de armătură până 
ajungeți la metal; eliminați toate urmele de rugină și 
praf. Tratați tijele cu un lapte de var pasivizant; aplicați 
un mortar fibro-armat pentru reparare de grosime, apoi 
uniformizați cu materialul de netezire; lăsați peticele să 
se aclimatizeze înainte de a aplica fixativul de izolare. 

  Asigurați-vă că suprafața este uscată și continuați să 
aplicați două straturi de ASILOX FILL. 

 
Prepararea produsului : Amestecați până când se obține o culoare și 

consistență uniforme. 
 
Metodă de aplicare : - pensulă - trafalet 
  - pompă Airless: se recomandă utilizarea de pompe cu 

pistoane sau de membrană cu motor electric sau cu 

benzină de tip de înaltă presiune (200  250 bari). 
Alegeți duza și unghiul de stropire în funcție de 
structurile de tratat, de cel puțin 17 (0.017 țoli = 0.43 
mm) sau de cel mult 23 (0.023 țoli = 0.58 mm), și de tip 
cu autocurățire. Unghiul de stropire al duzei este foarte 
important pentru a optimiza resturile rezultate în urma 
stropirii. 

 

Diluare în greutate : 20  25% de apă pentru primul strat, 15  20% pentru 
cel de-al doilea.  

Diluare în volum : 30  35% pentru primul strat, 25  30% pentru cel de-al 
doilea.  

  În cazul în care se utilizează Baza ED, diluarea trebuie 
să fie redusă cu 50%. 

 

Uscare cu aer (20°C - 65% UR) : La atingere : 1  2 de ore 

http://www.impa.it/
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Cu posibilitate de revopsire : așteptați 5  7 ore între cele două aplicări. 
 

OBSERVAȚII:  
Nu aplicați în caz de atmosferă înnorată sau ploaie sau cu U.R. mai mare de 75%. 
Temperatura suportului și a mediului trebuie să fie cuprinsă între + 5 și 35°C. 
Aplicările externe trebuie să fie protejate de ploaie cel puțin 48 de ore și, în orice caz, până la 
uscarea completă. 

SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Păstrați produsul înmagazinat la o temperatură cuprinsă între + 5 și 35°C. 
     
Informațiile din această fișă tehnică sunt furnizate pe baza celor mai bune experiențe și cunoștințe 
tehnice de care dispunem; totuși, nu scutesc utilizatorii de a efectua probe și testări prealabile pentru 
a-i determina adecvarea pentru utilizare. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri 
specifice și/sau aplicații speciale, contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al 
societății noastre. 
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