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Familie
Floortech

Tip de produs
Accesorii pentru podele industriale și șape de fundație

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Tratamentele corticale şi reparaţia pavajelor industriale
din beton

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Pistol manual pentru cartușe

Descrierea generală a produsului
ESTRUSORE SRW este alcătuit dintr-un cadru pentru susținerea cartușelor ambalate în tuburi,
ce pot fi folosite manual în timpul aplicărilor în lucrări. ESTRUSORE SRW este dotat cu un
piston dublu, acționat de un cric ce comprimă pistoanele siringii oferind o aplicare uniformă și
un flux omogen de material. Specific pentru cartușele bicomponente cu raport de amestecare
de 1:1. Specific pentru SYNTECH ROADWARE sau produse cu cartușe bicomponente.

Consum
Produs ce trebuie achiziționat în funcție de nevoi.

Domenii de utilizare
Repararea de microfisuri sau crăpături în beton, refacerea integrității betonului degradat,
repararea găurilor și a fenomenelor de pop-out din beton.

Caracteristici fundamentale
Conservare nelimitată Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie

Culori disponibile
Negru

 

Curăţarea instrumentelor
Diluant Nitro

Aplicare
Introduceți cartușul de SYNTECH ROADWARE în ESTRUSORE SRW și aplicați produsul ca pe
un produs normal în cartuș.

Stocarea şi conservarea
O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăţilor reologice. A se
evita contactul produsului cu acizi şi acidogeni A se feri de umiditate.

FLR.0326
ESTRUSORE
SRW
Extruder manual din oțel pentru
cartușe bicomponente SYNTECH
ROADWARE

Cod vamal
8205 5910
 

Ambalaje
- Neambalat 1 unitate
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

ESTRUSORE SRW este produs/distribuit de
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