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Familja
Consilex

Tipologjia
Tretesira me baze silikati ne dispersion ujor

Linjat e produkteve
• Building
• Opus
• Sanageb

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave
• Perforcim dyshemeje per siperfaqe ne gur natyral dhe
veshje guri

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
CONSILEX IDROCON WV është një produkt i lëngshëm dhe inorganik që është krijuar për
mbrojtjen, konsolidimin dhe zvogëlimin e trajtimit të porozitetit të substrateve të betonit,
mineraleve, tullave dhe gurëve. Garanton qëndrueshmëri optimale dhe forcë ngjitëse,
rezistencë ndaj rrezeve UV, agjentë kimikë dhe stres mekanik. Rezultati i aplikimit lejon të
sigurohet një forcim i shpejtë i sipërfaqes, si dhe në një aspekt të rigjallëruar dhe homogjen të
së njëjtës. Produkti është pjesë e linjës Sanageb (produkte natyrale për ndërtimin e gjelbër),
duke qenë një konsolidues i thellësisë me ndikim të papërfillshëm mjedisor falë përmbajtjes së
ulët të VOC (<50 g / l). Produkti është praktikisht pa erë.

Fushat e përdorimit

Vetitë kryesore
I pandezshëm Pa tretës

Pesha specifike:
1.19-1.21 kg/l

Temperatura e aplikimit:
+5 / +40 °C

Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

 

Veçoritë teknike
Walkable after: 24 h

Koha minimale e depërtimit: 30 min
Përmbajtja e klururit EN 1015-17: < 0.05 %

Përmbajtja e VOC: < 50 g/l
pH: 11-12 _

Produkt jo filmik
Solids: 25-26 %

Thellesia e depërtimit: 2-8 mm
 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Suva

• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Shtuf
• Muratura të përziera
• Muratura me gurë
• Gurë natyrorë dhe porfiret
• Tulla

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.

CSX.0334
CONSILEX
IDROCON WV
Produkt konsolidues me bazë ujin
për gur, tulla dhe beton

Kodi doganor
3824 9970
 

Amballazhimi
- Bidon 5 l
- Bidon 10 l
- Bidon 25 l
 

Aplikimi
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.
- Brushë
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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.

CONSILEX IDROCON WV prodhohet/shpërndahet nga

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


