Familja

Tipologjia

Admix

Aditive (shtesa) ne forme te lengshme per beton, llaçra,
fino, mbushje dhe spritz-beton

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit

ADX.0060

FLUID SRA
Agjent kontrasti për tkurrje
higrometrike, për llaçet

Kodi doganor

• Infratech
• Floor

• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose
reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të
ri

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
Agjent i lëngshëm, i koncentruar, i formuluar për të kontrastuar fenomenet e tkurrjes në fazën
plastike në llaç çimentoje.Zvogëlon tkurrjen dimensionale deri në 50% krahasuar me të njëjtën
përzierje jo aditive, veçanërisht kur kushtet për pjekje në një mjedis të lagësht nuk janë të
mundshme.E shkëlqyeshme në kombinim me fibra jo-tkurrës ose fibra strukturore për
realizimin e punimeve me shfaqje të larta strukturore.Mund të përdoret në disa llaçe
strukturale thixotropike dhe kallabile të familjeve REPAR dhe GROUT sipas sasive të treguara
në fletët përkatëse të të dhënave teknike.

3824 4000

Amballazhimi
- Shishe 1 kg
- Bidon 5 kg
- Bidon 25 kg

Aplikimi
- Për tu shtuar në komponentët e
tjerë

Fushat e përdorimit
Ndërtimi i llaçeve me stabilitet të lartë volumetrik.Reduktimi i fenomeneve të plasaritjeve të
shkaktuara nga tkurrja e fazës plastike të llaçeve të çimentos. Zvogëlim i tkurrjes së lirë të ajrit
në disa lloje llaçi strukturor të familjeve REPAR dhe GROUT (veçanërisht i dobishëm kur
kushtet e tharjes së lagësht të llaçit strukturor nuk janë të mundshme).

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
6 muaj

Pa tretës

Pesha specifike:
0.97±0.03 kg/dm³

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera

Mënyra e përdorimit
FLUID SRA duhet të hidhet në llaç, pasi të shtohet uji i përzierjes në betonierë. Pas shtimit,
përzieni në mënyrë të përshtatshme përpara përdorimit. Dozimi i përdorimit normal është
afërsisht 1% në krahasim me peshën e lidhësit.

Magazinimi e Ruajtja
Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të
thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e
produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një
temperature nga +5°C në +25°C.
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Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.
Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.
Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.
Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.
Në kushte normale, shtimi i agjentit anti-tkurrës mund të çojë në një ulje të rezistencës
mekanike të përzierjes deri në maksimum 10% Përdorimi i agjentit duhet të miratohet nga një
projektues dhe përzierja duhet të korrigjohet sipas rezistencave të mbetura që janë të
nevojshme.

FLUID SRA prodhohet/shpërndahet nga
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