
                                    FISA TEHNICA      
 
 
PRODUS:  MINTOR 
DESCRIERE:  Mineralizator pentru constructii. Soluţie anorganică micromoleculară apoasă pe 

bază de cuarţ 

PROPIETATI:  

Acţionează în parte ca un catalizator şi ca şi component al unei reacţii cu calciul conţinut de 

suporturile tratate şi care trebuie să fie umede, formând silicat calcic sau oxid silicic care se 

prezintă sub formă de crestale total insolubile şi care se depozitează în spaţiile goale, obturând 

pori şi alte spaţii 

 Dimensiunea subţire a moleculelor sale permite crearea cristalelor în porii şi capilarele 

suprafeţelor tratate.  

 Formează o barieră orizontală pentru a frana ascensiunea apei in peretii de beton.  

 Posedă o mare putere de hidrofugare în materialele ceramice.  

 Regenerează şi consolidează meterialele anorganice poroase.  

 Sporeşte duritatea betonului.  

 Oferă o protecţie antiacidă pornind de la pH = 3 pe suprafaţa tratată.  

 Sporeşte rezistenţa mecanică a mortarului şi ceramicii.  

 Adăugându-l într-un procent de 4% în mortar, acesta devine impermeabil, sporindu-i 

plasticitatea, şi diminuand contracţia, fisurarea şi timpul de întărire.  

 Suportul devine rezistent la trecerea apei în cazul presiunilor  mai mari de 3 kg/ cm2. 

APLICARI:  

Impermeabilizarea tuturor tipurilor de construcţiii subterane şi, în general, pe toate suprafeţele 

unde este necasară una sau toate proprietăţile pe care le oferă produsul şi care vor fi descrise. 

Produs foarte util pentru protectia impotriva umiditatii.  

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid transparent. 

Incolor. 

- Miros…………………………....: Inodor. 

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.200 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 13.5 ± 0.5. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  
 

1. Prin pulverizare, cu pensula sau prin injectare, pâna la saturarea totală a 

suprafeţei.  

2. Suprafaţa trebuie să fie curăţată de praf şi grăsime. Crăpăturile trebuie să fie 

reparate.  

3. Înaintea aplicării produsului, suprafaţa trebuie umezită cu apă. 

RANDAMENT  

Consumul mediu este între 200 şi 300 gr/m2 în funcţie de porozitatea şi tipul 

grunduiri. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

 

R35 - Provoacă arsuri grave. R 52/53 - Nociv pentru organismele acvatice, 

poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu 

se lasa la indemana copiilor.  S 23 - A nu se inspira 

gazul/fumul/vaporii/aerosolii. S 24 - A se evita contactul cu pielea. S 25 - A se 

evita contactul cu ochii. S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu 

multa apa si se consulta un specialist.  S 36/37/39 - Purtaţi echipament de 

protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. S 46 in 

caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. A nu se inghiti. In caz de 

accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional de Sănătate Publică 

.Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet 

sau razele directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. 

A nu se aplica cand exista riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri 

bine ventilate. Daca ventilatia nu este adecvata, se va utiliza masca de 

protectie.  
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