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Nafuflex S 3 (fost Aquamuls S 3) 
Acoperire de protecție și sigilare 

pentru substraturi minerale 
 

 

 

Aplicare 

Pregătirea substratului 

Substratul trebuie să fie curat, ferm, protejat 

împotriva înghețului și să nu conțină materiale de 

reducere a aderenței (de exemplu, praf, ulei etc.). 

Particulele neaderente trebuie îndepărtate. Zidăria 
trebuie să aibă îmbinările integre. Dacă este 

necesar, suprafețele din beton trebuie să fie 

debavurate. 

 
Amorsa 

Dacă se folosește pe substraturi uscate, puternic 

absorbante, vă recomandăm a aplica un strat ȋn 

prealabil preparat din 1 parte Nafuflex S 3 și 10 
părți de apă. 

 
Aplicare 

Înainte de aplicare, Nafuflex S 3 trebuie 
amestecat. Stratul superior este aplicat cu 

trafaletul sau pensula folosind material nediluat. 

Nafuflex S 3 poate fi, de asemenea, aplicat prin 

pulverizare. 

 

 
Mortar ȋn combinație cu ciment sau var 

Nafuflex S 3 poate fi adăugat cu ușurință în 

mortare de ciment și sau var fără să producă 

aglomerări, adăugând 5-20% Nafuflex S 3 în apa 

de amestecare. Mortarul devine ductil și ușor de 
aplicat. 

 
Uscare 

Nafuflex S 3 trebuie protejat împotriva apei și a 
înghețului pînă la uscare. 

 
Notă 

Uneltele trebuie curățate cu apă imediat după 

utilizare. Materialul  deja uscat, trebuie 

îndepărtat utilizând solvenți de tipul benzinei. 

Proprietățile produsului 

• Fără solvenți 

• Rezistent la atacul acizilor și bazelor diluate 

• Compatibil cu cimenturi şi var 

Arii de aplicare 

• Strat de protecţie şi etanșare pentru suprafețe de beton, tencuieli, zidărie sau materiale de construcții 
ușoare 

• Fabricarea de mortare bituminoase utilizate ca  îmbinări impermeabile 
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Date tehnice Nafuflex S 3 

Caracteristică U.M. Valoare Comentarii 

Densitate g/cm3
 1,0 

 

Temperatura de lucru °C ≥ + 5 aer și substrat 

Timp de uscare completă ore < 5 la 20 °C și 65 % umiditate, 
   În funcție de temperatură, umiditate, 
   substrat și grosimea stratului umed 
   Timpul se poate scurta  

Consum g/m2
 250 per strat 

Punct de înmuiere a  °C > + 45  

Compusului solid    

Rezistența la temp. scăzute °C + 4 Fără fisuri la îndoire 

Rezistența la temp. ridicate °C + 70 Fără a se scurge de pe perete 

 
 

 

Specificațiile se bazează pe teste de laborator și pot varia în funcție de modul de aplicare. Pentru a 

determina compatibilitatea tehnică, recomandăm teste preliminare efectuate în condiții de aplicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Notă: Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate acestea informatiile 

nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, 

de care s-a tinut cont in timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de 
vanzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajatii nostri, care difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt date 
in forma scrisa. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.  
 
Editia 04.20. Acestei fise tehnice i s-au adus unele modificari. Editiile mai vechi nu mai sunt valabile si nu mai pot fi utilizate. Daca se emite o noua 
editie revizuita tehnic, aceasta editie isi pierde valabilitatea. 

 

Caracteristicile produsului Nafuflex S 3 

Forma de livrare 

Depozitare 

Eliminare deșeu 

Gãleatã de 25 kg  

1 palet (12 gãleți de  25 kg) 

Poate fi păstrat în ambalaje nedeschise timp de cel puțin 12 luni. 

Păstrat în loc uscat și protejat de îngheț! 

Pentru a proteja mediul, vă rugăm să goliți ambalajele complet! 

Pentru aceasta, vă rugăm să consultați „Conceptul nostru de 

eliminare a ambalajelor ”. 
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