
 

www.azichem.com

Përditësimi më: 19/01/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Admix

Tipologjia
Pistolë ekstruderi për produkte në kasë dhe/ose mbajtës

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me
performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Trajtime sipërfaqësore dhe riparime të dyshemeve
industriale në beton

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Manual gun for cartridges

Përshkrimi i produktit
Armë ekstruder metalik profesional për produkte në fishekë të madhësive të ndryshme. Ata
janë të fortë, ergonomikë, të lehtë për t'u përdorur dhe armë ekstruderi të lehtë, për të
garantuar aplikime në fushat më të ndryshme të ndërtimit tradicional dhe të specializuar.
E disponueshme për fishekë të madhësive të ndryshme, si për fishekë teke ashtu edhe për
fishekë bimix të dyfishtë prej 300cc, 400cc, 470cc, 530cc, 600cc.

Konsumi
Produkti të blihet sipas nevojës.

Fushat e përdorimit
Nxjerrja e materialeve në fishek të vetëm ose të dyfishtë bimix.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësi e pakufizuar Të përdoret me doreza mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
E zezë

 

Magazinimi e Ruajtja
Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Avoid
contact between the product and acid substances. Mbrojeni nga lagështia.

     

 
 

PROMË EKSTRUDER PËR FISHEK 300 CC
për t'u përdorur për produktet e mëposhtme:

 
• FLEXSEAL 300

• PROTECH FLEX 
• PROSEAL FIX

     

 
 
 
 

PROMË EKSTRUDER PËR FISHEK 400 CC
 për t'u përdorur për produktet e mëposhtme:

 
• SYNTECH PROFIX

 

ADX.0326
ESTRUSORI PER
CARTUCCE
Ekstruderë manualë për
produktet e fishekëve

Kodi doganor
8302 3000
 

Amballazhimi
- Ekstruder armë për fishekë 400
cc 1 copë
- Ekstruder armë për fishekë
bimix 470 cc 1 copë
- Ekstruder armë për fishekë
bimix 600 cc 1 copë
- Ekstruder armë për fishekë 533
ose 600 cc 1 copë
- Ekstruder armë për fishekë 300
cc 1 copë
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PROMË EKSTRUDER PËR FISHEKË BIMIX
600 CC

për t'u përdorur për produktet e mëposhtme:
 

• SYNTECH FIX EP
 

 
 

PROMË EKSTRUDER PËR FISHEK 533 o
600 CC

 për t'u përdorur për produktet e mëposhtme:
 

• CONSILEX BARRIER CREAM
• PROTECH FLEX

• PROTECH SIGILFLEX MONO
• SYNTECH STOPAQ

 
 

PROMË EKSTRUDER PËR FISHEKË BIMIX
600 CC

për t'u përdorur për produktet e mëposhtme:
 

• SYNTECH ROADWARE

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.
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ESTRUSORI PER CARTUCCE prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


