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Familja
Consilex

Tipologjia
Hidroizolim transparent, pa film i tarracave dhe ballkoneve
dhe produkteve të përafërta

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building

Kategoritë e përdorimit
• Veshje me kollë dhe stuko e tullave, pllakave, parketeve,
etj.
• Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me
pllaka

 
Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
Pluhur + I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
Stuko e imët me dy përbërës, e çimentuar me një qëndrueshmëri të lëngshme plastike, për
ngjitjen e bashkimeve të zbuluara dhe për mbushjen dhe stilimin e çarjeve statike, mikro dhe
makro-zgavrat, etj. midis pllakave që përbëjnë dyshemenë, para se të aplikoni PROTECH
BALCONY në ndërhyrje hidroizoluese transparente pa film në tarraca dhe ballkone.

Konsumi
Përafërsisht 1.75 kg STUCCO BALCONY për secilin decimetër kub të volumit që do të grouted.

Fushat e përdorimit
Stuko e veçantë për përgatitjen paraprake të shtresave mbështetëse (fugave të hapura, çarje të
vogla apo të mëdha, plasaritje) për aplikimin më pas të PROTECH BALCONY në tarraca dhe
ballkone.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

12 muaj

Përmasa maksimale e agregatit:
0.35 mm

Pot life:
15 - 20 min

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Trashësia maksimale e lejueshme:
6 mm

Ngjyrat në dispozicion
Gri e hapur

 

Veçoritë teknike
Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 180 min

Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.10 kg•h^0.5/m²
Raporti i përzierjes së përbërësve A:B: 4:1 _

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Tulla dhe pllaka

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur, pisllëqe, pjesë të dëmtuara që lëvizin
etj., të ngopura mjaftueshëm me ujë deri sa të arrihet gjendja "e ngopur me sipërfaqe të thatë".

CSX.0184
STUCCO
BALCONY
Stuku çimentoje me bikomponent
papërshkueshme dhe me veti të
larta ngjitëse

Kodi doganor
3824 5090
 

Amballazhimi
- Kovë 4 kg [A]
- Kovë e vogël 0.8 kg [A]
- Shishe 1 kg [B]
- Kovë e vogël 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 4 kg [A] + 1 Shishe
1 kg [B]
- Kit: 1 Kovë e vogël 0.8 kg [A] +
1 Kovë e vogël 0.2 kg [B]
 

Aplikimi
- Shpatull
- Aplikim manual
- Mallë sfungjer
- Sfungjer
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Mënyra e përdorimit
Bashkoni me përbërësin A sasinë e përbërësit B të nevojshme për të përftuar konsistencën e
dëshiruar; përziejeni mirë deri sa të përftohet një masë homogjene, pa toptha. Hidheni duke
përdorur një shpatull një copë sfungjeri të lagur apo thjesht gishtat e dorës (vishni një dorëzë
gome).
Konsistenca mund të korrigjohet aty ku nevojitet, duke shtuar sasi të moderuara uji masës së
gatshme.
Në rastet e suvatimeve me ngjyrë, është e këshillueshme të përzihen dy përbërësit me sasi të
vogla të pigmenteve të ngjyrosura që mund të blihen në çdo dyqan bojrash.

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 +35°C.

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.

Mos e aplikoni në prani të rrezatimit të drejtëpërdrejtë. Kujdesuni ta mbroni nga vendosja në
vende me lagështirë të faqeve të ekspozuara.
Duke pasur parasysh ngjitshmërinë dhe tharjen e shpejtë të produktit, këshillohet të lahen me
sfungjer të lagur menjëherë pas aplikimit, pjesët e tepërta të stukimit (anësoret e cepave) për
të shmangur veprimet e mërzitshme të pastrimit përfundimtar.
Në ndërhyrjet e hidroizolimit të tejdukshëm jo filmik të tarracave dhe ballkoneve, STUCCO
BALCONY duhet të aplikohet vetëm për të ndrequr vijueshmërinë e stukimeve të prishura, të
plasaritura ose aty ku mungojnë. Për këtë arsye konsumi ndryshon jashtëzakonisht nga rasti në
rast, sipas vëllimit të saktë që do të mbushet dhe riparohet.
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STUCCO BALCONY prodhohet/shpërndahet nga

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


